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ПЛЯНУЮТЬ ПЕРЕРВУ НАРАД 
КОНГРЕСУ ВІД ЖОВТНЯ 

Вашингтон, 13 серпня.— Чо- Труманом заплянували зроби-
тнри провідники Конгресу, а 
Сане: віцепрезндент Албен В. 
Барклі, провідник сенатської 
більшості Ернест В. МекФар-
ланд, спікер Палати Сей Рей-
борн і провідник більшостн в 
Палаті Джан МекКормик (на 
конференції з президентом 

М І С Т О Н Ю И О Р К БУДЕ 
МАТИ „ПРАВДИВИЙ" 

НАПАД З ПОВІТРЯ 
Ню Иоріс-^У листопаді міс-

то Ню Иорк буде мати вправи 
у реалістичному нападі з по-
вітря, як це заповідає посад-
ник Вінсент Імпелліттері в поѓ 
розумінні з цивільною оборо-
ною. Пробу почнуть алярмові 
сирени, після чого прийде на-
літ, якого не можна буде роз-
різнити від правдивого. Мож-
лнво навіть, що будуть скинені 
бомби, очевидно, не правдиві, 
а тільки такі, що нароблять 
гуку. Така спроба дасть на-
году переконатися, як люди 

ти перерву в 'роботах Конгре-
су з 1 жовтня. Відповідно до 
цього пляну має бути переве-
дена праця в Конгресі для ви-
кінчення необхідних законо-
просктів, зв'язаних з цілістю 
бюджету на скарбовий рік 
1951-1952. ІЗ' тринадцяти „би-
лів", з яких складається бю-
джетовий закон, досі тільки 1 
закінчений і підписаний пре-
зидеятом, а решта жде свосї 
черги. Тому, що Палата Ре-
презентантів випередила Се-
нат у схваленні деяких бітів, 
провідники Конгресу вирішили 

5ати Палаті „відпустку" на 
ва тижні, починаючи з кінця 

наступного тижня, щоб Сенат 
міг упоратися з своїми завдан-
нями і дігнати Палату. Пра-
цьовитість теперіншього Кон-
гресу порівняно з попереднім 
менша своїми успіхами за той 
самий період часу. Спікер 
Рейборн оправдує це тим, що 
теперішній Конгрес звертає 
більше уваги на грошеві пи-поводитимуться серед перепо-

лоху в часі напау атомовою тання, а це забере більше ча-
бомбою. су ніж політичні справи. 

ЖІНКИ СКЛАЛИ ПОРУКУ ЗА КОМУНІСТІВ, 
СУД ЇХ НЕ ЗВІЛЬНИВ 

Ню Иорк. —Двоє комуністів 
з „другої пачки", а саме Ізидор 
Бегун і Арнолд Семюл Джан-
сон надіються вийти з тюрми 
за порукою по $10,000, одначе 
їх надії не здійснилися, хоч 
їх жінки принесли гроші і ска-
зали, хто ирйчиянвсл до зі-
брання внмагл "- .с_ пкшдевих 
сум. ІСоли жінки явилися до 
федерального суду з грішми, 
федеральний комісар підніс 
закид прокуратора Алберта 
Біндера, що самих грошей не 
досить для звільнення з тюрми 
комуністів і треба ще запев-
нення, що запорука складаєть-

ся не для того, щоб помогти 
ув'язненим втіктн, а для того, 
щоб запевнити, що вони з'яв-
ляться на суді, коли прийде 
їхня черга. Переслуханий над 
прийнттям поруки відрочеяе 
до наступного дня. Крім цієї 
непевности виринула ще інша 
справа,-а.сама—- відмова ад-
воката Осмонда К. Френкела 
перебрати на себе оборону а-
рештованих. Вони сидить у 
тюрмі від 20 червня, коли їх 
арештували разом з Іншими 20 
комуністами, закидаючи їм 
змову для насильного скинен-
ня уряду. 

БОМБАРДУВАЛЬНИК ВПАВ НА МЕШКАЛЬНИЙ 
ДІМ, ЗГИНУЛО 10 ЛЮДЕЙ 

мінив одну третину житлового 
дому в палаюче пекло. В домі 
було 49 мешкань і 67 жителів. 

Сіятл, у стейті Вашингтон.— 
Воєнна підготова набрала ви-
гляду дійсності в місті, коли 
бомбардувальник Бі-50, виле-
тівши з майдану Боїнґ Філд, 
вийшов з-під контролі і впав 
на триповерховий мешкальний 
дім, убивши десять осіб. Літак 
мав 3,500 галонів газоліни і 
300 галонів олії. Вдаривши в 

Кільки з них згинуло, на-
справді невідомо. На літаку 
було шість осіб, які виїхали 
літаком для провірки. Чотири 
години після вибуху пожежна 
сторожа витягнула дев'ять 
трупів, а одного доглянула се-

дім, літак почав горіти і пере- ред маси покручених звалищ 

ПРОГНАНІ З ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ СТУДЕНТИ 
БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ДО ЌАТОЛ. УНІВЕРСИТЕТУ 

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ -
АХІЛЕВА П'ЯТА КРЕМЛЯ 

кого націоналізму має свою 
криваву історію і, можливо, 
теж в майбутньому вимагатн-

Ню Иорк. „Наполегливість 
розміри заклопотаний Мос-

кви українським націоналіз-
мом є найкращим доказом, що 
він є одною із замітних Ахі-
левих п'ят совстської диктату-
ри" — твердить Ню Иорк 
Тайме в редакційній статті по-
неділкового видання. Стаття, 
з виразним заголовком „Укра-
їнський націоналізм", переко-
нує, що українська визвольна 
боротьба на всіх ділянках 
знаходить щораз більший роз-
голос і зрозуміння на Заході 
взагалі, а в Америці зокрема, 
та з кожним днем більше здо-
буває собі місце важливого 
фактора в теперішньому схід-
но-західному конфлікті. В 
статті дослівно пишеться: 
„Останнє заклопотання Крем-
ля „буржуазним націоналіз-
мом" в Україні кидає жмут 
світла на одну з його голов-
них і постійних турбот: наяв-
ність сепаратистичних настро-
їв не тільки серед українців, 
ал# теж серед багатьох інших 
меншинних народів СССР. Ін-
телектуалісти є головними 
жертвами тепеоішньої погоні 
за відьмами в Україні — ви-
ключно за таким відданим 
Совєтам плазуном, як Олек-
сандер Корнійчук та його 
жінка Банда Васілєвська — а-
ле боротьба проти ўкраїнсь-

С0ВЄТИ ЗАПОВІЛИ УЧАСТЬ В К0НФЕРЕН-
ІЩ.В СПРАВІ ДОГОВОРУ З ЯПОНІЄЮ 

Ґромико очолюватиме совєтську делегацію; рішення Москви викликало пі-
дозріння на Заході 

Вашингтон. Совєтський Союз несподівано рішив взяти участь в конференції в справі ми-
тепер публічно стурбування рового договору з Японією, що почнеться в дні 4-го вересня ц. р. в Сан франснско. Совстська 
Кремля. З мряковиння совєт- делегація складатиметься з чотирьох представників і її очолюватиме відомий зі своїх висту-
ських слів ясно виявляється пів в Об'єднаних Націях заступник міністра закордоннях справ Андрей ґромико. Своє рішен-

ме нових жертв життя. Спра-
ва далеко основніша, ніж 
зміст окремої поезії чи п'єси, 
хоча на їхньому тлі виявилось 

БЕРЛІ ПЕРЕДБАЧУЄ ВІЙНУ ВОСЕНИ 
Стокбридж, Мас. — Адолф 

А. Берлі, колишній підсекре-
тар стейту, промовляючи на 
річному зібранні організації 
Лорсл Гілл, сказав, що теле-
рішня світова дипломатична 
криза розвивається` швидше 
ніж це можна пізнати з газет-
них заголовків.. На ділі все 
йде'з таким поспіхом, що тре-
тя війна може вибухнути вже 
цеї осени, у всякому разі, він 
думає, що криза дійде свого 
верщка аж за рік. 

один головний факт: не зва-
жаючи на понад три десятки 
років нібити „доблесно'' совет-
ської меншинної політики, там 
все ще існують українці, біло-
русинн, балтійці, узбеки, гру-
зинн, вірмени, v азербайджанці 
та інші, які обурюються ста-
ном васалів совєтської держа-
ви, з її просла'влюванням ве-
ликоросів. Ці невдоволені пре-
красно знають js власного до-
свіду, що сьогодні „рівність" 
народів в СССР є така сама, 
як її запропоновано в „Колгос-
пі тварин" Орвела, де всі зві-
рята є рівні, але деякі „більше 
рівні", ніж інші. Сама напо-
леглнвість і розміри заклопо-
тання Москви з приводу на-
ціоналізму меншин є найкра-
щим доказом, що він є одною 
із замітних Ахілевих п'ят со-
вєтської диктатури. Голос А-
мерики вже дів з такої свідо-
мости, збільшуючи свої радіо-
передачі в мовах меншин. Яе-
но, що Кремль продовжува-
тиме поборювання тих націо-
налізмів, але можна сумніва-
тися, чи він здобуде кінцеву 
перембгу. В кожному разі не 
скорше, аж доки на терені те-
перішнього Совєтського Сою-
зу не буде встановлена демо-
кратична влада і тільки тоді, 
як народи на тому просторі бу-

АДМІРАЛ ДЖОП У ВОІЧ)ЖОМУ AJBTI. —. Комуністичний 
шофер в Каесопг, до відбуваються адіжвтсько-комуаіетячяі пе-
рсговорн в справі перемир'я в Rope!, перевозять російським 
ивтом адмірала Чарлза Тнриера Джов, голову аліяптської дело-
ґаціі 1 члена тої делегації геп. Л. С. Kpert (алівв) від місця вя-

ДУТЬ `В с т а н і ќ ф Ш П Г Ш ТЄВОЮ- ,. W V U ? ` І " Г Г ? " " Ч ^ т л р а , в якому вони 
вЬасну'долю, користаючи з , , , , , , , , . - , , , . , , . , 
права самовизначення, там 
буде розв'язана проблема 
„буржуазного н а ц іоналізму" 
та вільна співпраця прийде на 
місце теперішнього вимушено-
го підлабузництва" — кінчить 
свої міркування Н. И. Тайме. 

КОМПРОМІСОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 
В ПЕРЕГОВОРАХ В КАЕСОНГ 

Ню Иорк. — Кардинал Спел-
ман заявив, що університет 
Фордѓам і два інші католиць-
кі каледжі В Ню Йорќу прий-
муть з військової академії у 
Вест Пойнт студентів на під-
ставі засади: „дати віпущення 
і забути". Коло 90 кадетів-
студентів у Вест Пойнт викін-
чують усунення їх за посто-
ронню поміч на іспитах, яка 

заборонена кадетам на пщста-
ві „кодексу чести". їх справу 
розглядають тепер дві комісії. 
Якщо б справді їх звільнили, 
то деякі з них мусять зголоси-
тися до місцевих поборових 
бюр; інші можуть зголоситися 
до інших шкіл. Після зголо-
шення до поборових бюр вони 
можуть бути асентировані до 
війська. 

ДУМАЮТЬ ЗБІЛЬШИТИ ПОДАТОК 
ДО ДЕСЯТИ БІ ЛІОН IB 

Вашингтон. — Економічна комісія Сенату й Палати Ре-
презентантів неформально згодилася, що треба збільшити по-
датки і обрізати федеральні видатки, якщо країна хоче пере-
могти інфляцію. Про цю угоду сповістив сен Джозеф К. О. 

—і ^Магоні після того, як комісія 

В А М Е Р И Ц І 
Џ В Аргентині уряд през. Перо-

на арештував провідників опозиції' 
як консерватястів так і радикалів. 
Це готувапння до великого народ-
иого зібрання, на якому мають про-
голоснти теперішнього президента 
поповним кандидатом на це стано-
внще. 

ф Оксана Косснкіна, яку оце зѓа-
дано в Ню Иорк Таймсі, як укра-
інську вчительку, написала повість 
про Сталіна під заѓ. „Червоний 
чорт". Вона кая(е, що краще писа-
ти просто в чужій хоч і недосконало 
опанованій мові, ніж писати в рід-
ній мові для перекладу на чужу. 

ф Республіка Перу в Південній 
Америці хоче дістати доступ до ріки 
Амазонки. Уряд сусідньої республі-
кн Еквадор заявляє, що війська Пе-
ру напали на пограннчиу територію 
і прийшло до перестрілки між вій-
ськами. 

џ Арештувалв сліпого чоловіка 
в Вруклнні за посідання револьве-
ра. Сліпий, Алонзо Веррет, довів, 
що не мас куль і ніколи не стріляв, 
— його випустили „на пароль". 

би росіяни зроблять спробу 
такого нападў з уваги на важ-
ке становище або щось подіб-
ного- Головне те, що росіяни 
знають, що Америка піде до 
війни, коли вони нападуть на 
Европу. 

дістала попередження, що кра-
їна стоїть перед дальшою ін-
фляціею, вищими цінами, мен-
шою кількістю продуктів і пе-
ред трьома роками дефіцитів. 
Виглядає, що схвалений Па-
латою податок висотою $7,200,-
000,000 невистачальний і його 
треба піднести до 10 біліонів, 
щоб не допустити до дефіциту 
в бюджеті, який уже обов'язуе 
від 1 липня. 

Президент Трумая передав 
був Конгресові д о м а г а н н я 
схвалити 10 біліонів податок 
на теперішній скарбовий рік. 
Сенат уже почав закриті на-
ради над проектом Палати. Го-
лова фінансової комісії сен. 
Валтер Ф. Джордж попере-
джас, що треба буде два тнж-
ні часу для підшукання дже-
рел підвищення податку. 

на фронті в Кореї перебира-

ПОБОЮЮТЬСЯ ПОДВІЙНОГО 
НАПАДУ РОСІЇ НА ВИПАДОК ВІЙНИ 

Вашингтон, 13 серпня. — 
Американці довідалися б про 
напад Росії на Західну Европу 
з свого власного спостережен-
ня, бо водночас були б спроби 
бомбардування в а ж л ивіших 
американських промислових 
осередків. Тасмне свідчення 
про це склав був у комісії за-
кордонних справ Палати Ре-
презентантів ген. Алфред М. 
Ґрунтер і його оголосили що-
йно сьогодні. Ґрунтер це голо-
ва ген. штабу генерала Двай-
та Д. Айзенгавера. Він був 
свідком у комісії для внправ-
дання видатку вісім з полови-
ною біліонів на допомогу за-
кордонним країнам. На його 
думку, напад на американські 
промислові центри це була б 
частина нападу на Західну 
Европу. 

Одначе Гунтер звернув ува-
гу, що одне діло плянувати 
напад, а друге діло його внко-
нати. Він назвав „божевіл-
лям" усілякі довільні здогади 
про те, що Росія може зроби-
ти, закн виконас напад на Ев-
ропу. Одначе треба мати на у-
вазі можливість, що навіть то-
ді, коли Росія здобуде перемо-
гу в битві за Европу, вона му-
сить ще здобути перемогу над 
американською продукцією. 
Коли мова про напад на аме-
риканські промислові центри, 
то він може статися на підста 

Токіо. — Під час вчорашніх, 
вже 24-их з черги нарад між 
аліянтською і комуністичною 
військовими делегаціями в Ка-
есонґ в справі перемир'я в Ко-
реї виявились дальші тенден-
ції до компромісу щодо спірної 
справи демаркаційної лінії. — 
Після того, як комуністи пред-
ставили мапу зі зазначенням 
обох поглядів на справу демар-
каційної лінії, на вчорашніх на-
радах запропонувала іншу ма-
пу аліянтська делегація, з від-
міченням обох поглядів щодо 

КОМУНІСТИЧНА ІНІЦІАТИВА НА ФРОНТІ 
В НОРЕЇ 

Токіо. — Вже третій день)ших сутичок не приходило, 
під ряд комуністичні війська Хоча погана погода над Коре-

ві наперед складених плянів J премісра Канади Сен Лорана 
або тому, щ о в процесі бороть- в Мондері пройшла величаво, 

сю все ще продовжується, алі-
янтська авіяція записала вчо-

ють шщіятиву та переводять р а 0 Д Ю ) 3 н а й б і л ь ш и х актив-
цілий ряд місцевих атак з не- j H H X днів за останніх два тиж-
виразною метою. Теж вчора, І ні. Головна акція авіяції була 
як і в попередніх двох днях,' скерована проти скупчень во-
всі ворожі атаки були відбиті і рожих військ та шляхів воро-
і тільки в одному випадку чер- J жого постачання в запіллі. 
воним пощастило вдержати І Вона продовжувалася теж вно-
новоздобуту позицію. Най-1 чі і аліянтські літаки знищи-
більший ворожий напір відчу- і лн на дорогах понад 200 воро-
васться в ройоні Індже, де жих вантажних автомобілів, 
червоні атакували в силі од- що намагалися під ирикрит-
ного батальйону, але були від- тям ночі просмикнутись з пів-
биті після двох годин боїв. На j ночі ближче до фронту. Теж 
інших секторах фронту відбу- аліянтська фльота не перери-
валася тільки патрульна аќ-: вас бомбардування ворожих 
ція з обох боків,, але до біль-1 портів на обох побережжях. 

ПРЕІИІЄР СТ. ЛОРАН СЕРЕД УКРАЇНЦІВ 
У ЗАХІДНІЙ КАНАДІ 

Едмонтон, Алберта. — Запо- як сповіщає тижневик ‚‚Укра-
віджена (на 5 серпня) гостина 

ня премісра та його почоту 
хлібом і сіллю си Кчр Ніль 
відправив Архієрейську Служ-
бу Божу перед ѓротою у при-

теперішнього перебігу фронто-
вої лінії. Між обома поглядами 
немає великих розбіжностей і 
їх легко можна б узгіднити, як-
щоб червоні остаточно погоди-
лися на встановлення ^?марка-
ційної лінії на лінії фронту. — 
Проте пейпінське радіо даль-
ше обстоює справу 38-мої па-
ралелі, заявляючи, що конфе-
ренція готова розбитися на 
„впертість" американців, які 
бажали б „захопити" північно-
корейську територію, що було 
б рівнозначне не з перемир'ям, 
але з капітуляцією червоних. 
Ген. Ріджвей, аліянтський го-
ловний командувач на Дале-
кому Сході, зі свого боку під-
креслив рішучість аліянтів в 
їхньому становищі, вияснюючи 
його фактом, що аліянти вже 
два рази були відступили до 
38-мої паралелі і два рази бу-
ли напалені переважаючими 
силами ворога на цій „безбо-
ронній" лінії. На вчорашніх на-
радах не досягнено ще жадно-
го порозуміння і заповіджено 
продовження конференції с,ьо-
годні. Хоча справа демаркацій-
ної лінії все ще є на „мертвій 
точці", проте в аліянтськнх ко-
лах не скривасться надії, що 
її можна буде переломити від-
повідним компромісом. 

`^ня прийняти американське за-
прошення та взяти участь в 
конференції Москва виявила 
вчора в окремій ноті, переда-
нін американському амбасадо-
рові Аленові Кіркові. Несподі-
ване зголошення совєтської у-
части в конференції заскочило 
західних аліянтів, розвіваючи 
їхні надії на швидке і гармо-
нійне переведення конферен-
ції, яку відкриє президент 
Трумая 4-го вересня та яка 
мала б закінчи'тися підписан-
ням договору чотири дні пізні-
ше , 8-го вересня. Діло в тому, 
що проект договору був воа-
бічно обговорений з представ-
никами поодиноких країн вже 
під час його підготовки і на 
самій конференції не передба-
чувано вже жадних його змін 
чи доповнень до нього. Совет-
ське рішення цілком зміняє 
стан речей, бо Москва цілком 
певно не зголосила своєї учас-
тн в нарадах тільки л а те, що-
бн прігйнятн до відома рішення 
західних аліянтів. Державний 
департамент повідомив про 
одержання . совєтської ноти 
без будь-яких коментарів. В 
склад совєтської делегації, 
крім Громика, входитимуть А. 
Панюшкін, совєтський амба-
садор у Вашингтоні, Г. Н. За-
рубін, сов. амбасадор в Лов 

сов. міністерства закордонних 
справ. Західні дипломати роз-
гублюються в здогадах щодо 
причин і цілей несподіваного 
совєтського рішення, бо Мос-
ква вже давно проголосила, 
що ця конференція буде „не-
законна", призначена тільки 
на те, щоби інші країни „прн-
печатали" готовий амернкан-
ськяй плян. Переважає думка, 
що Москва намагатиметься не 
допустити до підписання до-
говору та використати конфе-
ренцікг за свою пропаганднв-
ну трибуну. З другого боку 
передбачується м о ж л ивість, 
що Кремль подбає про закін-
чення переговорів в справі пе-
ремир'я в Кореї ще перед по-
чатком конфеенції в Сан 
Франснско, щоб мати більшу 
підставу домагатися участи в 
ній комуно-китайського пред-
ставннка. З американського 
боку потверджується рішу-
чість підписати договір в пе-
редбаченому часі, без огляду 
на становище Совстів. 

ф ІЯ говстгькях дорадників прн-
були у Швдічшмя Китай допомогтн 
булуватн там берегові укріплення. 

Џ Японські офіційні кола вперше 
за час підготовки мирового дого-
вору затурбувалис`ь тим, що Японію 
можуть змусити платити репарації 
за великі руйнації в країнах Азії, 
заподінні підчас війни японцями. 

Џ Розриву дипломатичних взає-
мин із Чехословаччияою І виходу 
з О. Н. аж до часу поки не буде 
звільнені{й кореспондент АР В. Н. 
Оатіс — вимагаг. 33-ІЙ з і з д Аме-
рнканських Легіонерів. 

„КАТЕРИНА" - НОВА ВЕЛИКА ІМПРЕЗА МОЛОДІ 
В НЮ ЙОРЌУ 

Ню Иорк. — Бажаючи про-
довжувати свою світлу тради-
цію величавих фестивалів „Го-
мону України", зорганізована 
в своєму Метрополитальному 
Комітеті українська молодь 
Ню Иорку і Ню Джерзі вже 
закінчує підготовку опери Ар-
каса „Катерина", що мас бути 
виставлена в половині вересня 
в кращих театральних залях 
Ню Йорќу і Нюарку. В сольо-
вих партіях опери виступлять 
відомі оперові співаки і артис-

явності тисячів вірних. Співав, 1 2 -в . о д н о Г О командора 
мішаний хор з Вегривил пщ „ а 1 0 і в ^ . Я З Н 0 Н Н Я П і д ч а с 

ІИО. ГУЗІЛЯ. ПО С Л У Ж - „ „ „ П И Л „ПпА^г,„ м.гл ппиопяРіі 

СУДОВІ ВИРОКИ В ПОЛЬЩІ 
І РУМУНІЇ 

Варшава. — Комуно-польськнй суд проголосив вирок у 
великому показовому процесі проти дев'ятьох колишніх ви-
соких старшин польської армії, обвинувачених в зраді та шпи-
гунстві в користь західніх аліянтів. Чотирьох колишніх гене-
ралів: Станіслава Татара, —т 

Францішка Германа, Єжи Кірх-
масра і Стефана Моссора за-
суджено на досмертне ув'язнен-
ня, трьох полковників на 15 ро-
ків тюрми, одного майора на 

ти: Марія Лисогір (Катерн-
на), Микола Чалий (батько), 
Гільдана Зятик (мати), Ана-
толь Радванський (Іван), Іван 
Гош (Андрій) та інші. В хорі 
бере участь понад 60 осіб. Ре-
жисерус Иоснп Гірняк. Підго-
товку співочої частини пере-
водить диригент Хору „Дум-
ка", мгр. Л. Крушельницький. 
Оперу диригуватиме, правдо-
подібно, проф. Лев. Туркевнч. 
Організаційними с п р а в а ми 
турбується Ольга `Дмитрів. 

управою дир. і`узіля. по служ 
бі Божій виголосив коротку 
промову по українськії єп. 
Ніль, а по англійськії о. И. 
Шкварок, ЧСВВ. По обіді від-
бувся в Парку ‚.Україна" кон-
церт у честь українських піо-
нерів Канади. Промовляли: о. 
А. Трух, ЧСВВ.. посол І. Дѓ-
кур, Орест Демків та адв. Пет-
ро Ґрещук. Преміср Ст. Ло-
ран, привітаний гучним „Мно-
гая Літа", виголосив півгодин-
ну промову, в якій підніс за-
слуги українських піонерів. 

судової розправи, що почалася 
31-го липня, всі підсудні „при-
зналися" до закидуваних їм 
злочинів. Рівночасно повідом-
лсно з Букарешту, що там ко-
муно-румунськнй суд засудив 
на кару смерти одного генера-
ла, одного полковника та двох, 
визначних колись політичних 1 5 Т 2 5 5 Г ^ І Ї Ї 

В СВІТ! 
Ф Три гідроелектростинпіі І одна 

парова електрична станція будую-
ться в Греції за Планом Маршала 
і його коштами. До 1955 р. Греція 
мусить мати відповідну П потребам 
власну електроенергік). 

в Група хлопців знайшли біля 
однієї школи в Лўтоні (Англія) три 
скелети людей, що походять з иео-
літнчноі доби і зберігались у зем-
лі біля 5000 років. 

ф Австрії! мусить поширити свою 
гдеьсько-госнодарсьцу продукцію, 
щоб унезалежнитись від Сходу і 
самостійно прохарчуватися після 

Плану Маршала. 
сказав представник Е С. А. на 

ДІЯЧІВ. Ч о т и р ь о х ІНШИХ ВИЗНа-j Австрію С. Мейер. Колись Австрія 
ЧНИХ ВІЙСЬКОВИКІВ і ПОЛІТИКІВ довозила зі Сходу Есропн 94 від-
засуджено на довголітнє ўв яз-
нення. Всіх обвинувачувано у 
зраді і шпигунстві на користь 
Англії й Америки. 

соѓків потрібних 10 зернових про-
дуктів. Минулого г`осподарського 
року Авітрія дістала за Планом 
Маршала продуктів иа 80 и.льйо-
нів доллрів. 
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Наука з корейської війни 
Після початкової впертосте сќвою та які її знають. Але 

народи, часом, як діти; доти не 
вірять, що вогонь пече, аж по-
ки самі не попечуться. 

Друга незвичайно важлива 
наука з корейської війни, це 
стратегія. Аліянти там впер-
ше в „малій війні" зустрілися 
зі своїм перспективним воро-

вже гом в сподіваній майбутній 

НАШ ВКЛАД 

та всіляких підступів, комуніс-
тичне командування в Кореї, 
натрапивши на рішучість алі-
янпв, рішило відступити від 
свого дотеперішнього безком-
промісового становища в спра-
ві демаркаційної лінії і про-
довжуватн в Каесонґ перего-
вори в справі перемир'я. На-
вколо цих переговорів 
створилася ціла леґеида, ба-J 
зована на переконанні, що за 
комуністичною тактикою і по-
ведінкою криється все інше, 
тільки не щире бажання ми-
ру. Аліянти, звичайно, дали б 
багато, щоб могти довідатись 
„це інше" з цілою певністю і 
не тільки розгублюватись в 
багатьох здогадах. Проте — 
воно їх не лякає і воно навряд 
чи може їх якнебудь заскочи-
ти. Бо алінтн вже мають за со-
бою велику науку корейської 
війни, за яку, вправді, запла-
чено не тільки мільйонами до-
лярів, але й десятками тисяч 

До довгого ряду зареєстрованих вже американських від-
гомонів на виданий старанням і коштом Українського Народ-
ного Союзу найновіший твір професора Колумбійського уні-
верснтету, д-ра Кларенса А. Меннінґа: „Україна XX. сторіч-
чя ,, долучився в останньому теж голос Л. С. Солцберґера в 
недільному книжковому огляді „Ню Иорк Таймс"-у. Цей го-
лос заслуговує на окрему увагу з погляду не тільки на ви-
словлені думки, але й на їх автора, одного з передових аме- жертв, але яка може заощади-
риканських журналістів і спеціялістів в закордонних справах,, ти далеко ^ більших втрат і 
та на один з найпередовіших американських органів, з дум- жертв в майбутньому. 
кою якого найбільше рахуються дома і закордоном та в яко-1 Яка ж наука з корейської 
му ця рецензія була надрукована. Факт, що книгу проф. Мен- j війни ? Вона подвійна. Перше 
ншґа коментує не один з багатьох книжкових рецензентів, а — аліянти мають практичний 
тільки спеціяліст в закордонних справах, що тільки рідко ко- доказ, що Москва не так то 
ли забирає голос на тему нових видань, свідчив би, що Н. И. вже війни боїться та що вона 
Тайме приділив „Україні XX. сторіччя" окрему власне полі; в кожній хвилині може почати 
тнчну увагу. 

В самій рецензії чимало, критичних завваг, яким можна б . . .,. 
протиставити багато переконливих проти-доказів. Г о л о в н а ^ в в а ж а т а то% о і ш а льнок 
думка рецензи висловлена вже в заголовку: „На чужих мн-
лицях". Український нарід, по думці рецензента, був „не-
спроможннй здобути свою незалежність та встановити будь-
який національний характер впродовж довшого часу в мину-
лому". Натомість, підкорений під владу то одної то другої м о ж н а б у л 0 здобути далеко 

п в кожному догідному для неї 
місці. Під політичним огля 

і на вважати тою рішальною 
подією, яка відкрила аліянтам 
очі на справжній характер 
большевицької Москви та П 

„великій війні", та мали мож-
ність пізнати його і його 
зброю та вміння корнстувати-
ся нею. Незвичайно інтересні 
міркування на тему цеї власне 
другої, стратегічної науки з 
корейської війни подивується 
в останньому виданні „ГО. С. 
Нюз енд Ворлд Рінорт", в о-
цінці такого спеціяліста, як ві-
це адмірал Артур Д. Стробел, 
що від десяти місяців коман-
дус американською оператив-
ною Сьомою Фльотою на Па-
цифіку, отже й на корейських 
водах. Він в подробицях ана-
лізує дотеперішній перебіг вій-
ни, від теренового розташу 
вання військ починаючи, а на 
стратегії кінчаючи. Він з дбай 
ливістю лікаря в анатоми, 
розглядає кожну ділянку та 
робить відповідні висновки, 
які можуть мати рішальне зна-
чення в кінцевій розправі 

бюра проти своїх народів і дер-
жав. Вони обвинувачують 
Америку а не Москву за агре-
сію в Кореї і підтримують не 
своїх а ворога. 

Сьогодні вони деклярують 
магічне слово мир, бо на цей 
гачок можна спіймати багато 
наївних людей, що не розумі-
ють закулісних мотивів цієї 
„мирової кампанії". Ці мотиви 
є прозорі: треба переконати 
якнайбільше людей, що Мос-
ковщнна прагне до миру, що 
війни хстеть лише демокра-
тичні країни; треба приспати 
пильність і тим забезпечити 
Москві недоторканість на час 
підготовки до несподіваного 
нападу на Захід — всією мілі-
тарною силою з чола і зрад-
ницькою потугою в спину, се-
ред темноЃ ночі. 

Тоді червоні щурі виступ-
лять в іншій ролі — замість 
олівця й бльок-нота їхні паль-
ці триматимуть під полою ам-
пули з бактеріологічною збро-
єю; 'вони збиратимуть різно-
родні інформації для москов-
ських шпигунів, сіятимуть 
темні поголоски та неспокій. 

Таке їх справжнє лице — 
лице зрадників свого _ краю, 
народу й інтересів нації. Вони 
хочуть діждатися того часу, 
коли зможуть ходити з мос-
ковськими чекістами по хатах 
і показувати на тих, що підуть 
до катівні раніше, ніж потрап 

М. Т. 

ВЕЛИКИЙ ІСПИТ 
Існують речі самозрозумілі, 

про які, здавалося б, нема по-
треби багато говорити. А, між 
тим, життя показує, що, не зва-
жаючи на їх самозрозумілість 
і ясність, треба й необхідно 
над ними застановлятись. 

До таких речей належить 
справа Національного Датку. 

Як знаємо з часописів, На-
родиий Фонд саме тепер розі-
слав свої Заклики, разом з ко-
вертами, започннаючи масову 
акцію вплати Національного 
Датку. 

Таких закликів розіслано, 
оскільки знаємо, до 30,000. 
Попадуть вони передовсім до 
рук наших свідомих громадян. 
Це, теоретично, має бути запо-
рукою, що ці громадяни від-
гукнуться і свій національ-
янй обов'язок виконають. 

Фонд росіслав готові коверти 
з адресою. Це для того, щоби 
нашим людям якнайбільше 

країни, він „завжди шукав закордонної допомоги в змаган-
нях здобути свою незалежність". І це власне наводить авто-
ра рецензії на порівняння українського народу з" інвалідом, що 
ходить на „чужих милицях". Своє твердження рецензент ілю-

меншим коштом, якщоб аліян-
ти були послухали тих наро-

Звнчайно, в газетній статті чи л я т ь "W J с а м і "W. х 0 4 во` 
'ни того ще не знають сьо-
годні. 

Ми, що були довший час за 
залізною заслоною і знаємо 
добре хитрі звороти московсь-
кої політики, розуміємо все це 

дів, що мають практику з Мо- титься". 

в промові далеко не обговорю-
ється всього, але це „все" ціл-
ком первно праиалізував з 
найбільшою дбайливістю алі-
янтський генеральний штаб. 

Практичні висновки з обох 
наук з корейської війни спо-
стерігаються у всебічній алі-
янтській оборонній підготовці. 
Майбутні події викажуть, чи 
к о р е й с ь к а наука „випла-

Фонду треба вітати. — .G це 
спосіб притягнути до націо-
нального обов'язку ширші ко-
ла наших людей.` адреси яких 
невідомі. 

Фонд сподівається, що ті ко-
верти справді бўігуть передані 
по належности f не застряг-
нуть десь по шухлядах та по-
лицях. Z 

Таким чином, теоретично, 
треба припускати, що 60,000 
людей будуть мати повну мож-
ливість вислати" свій Даток і 
Фонд до кінця року буде роз-
поряджати готівкою у... 600,-
000 долярів. 

І ось тут якраз приходить 
оце велике питання: чи ста-
неться так, чи зберемо ми ці 
гроші, чи складемо цей вели-
кий іспит? 

Чи справді ж це такий ве-
ликий іспит? , . 

Воно правда: треба запла-
тити 10 долярів!' Але це — на 

улекшити процедуру висилки j цілий рік. Тижнево це внхо-
грошей. Маючи цоверту, треба дить тільки 20 центів, 
лише вкласти туди готівку j І от, власне, тут той голов-
або чек і вкинути у найближ- ний „гачок": чЙ, ми, дістаючи 
чу поштову скриньку. 'на руку свій тижневий заро-

В цьому році Фонд запрова- біток — ЗО— 40,— 50 — 60 — 
див новину: посилає не одну,75 долярів, — будемо пам'ята-
коверту, а дві і просить адре- ти, що з того треба уділити 20 
сата передати ту другу ко- центів на справў України — 
верту комусь із своїх знайо-Іна ту справу, ‚якою живемо, 
мих, сусідів, рідні. Цей крок 

струє згадкою про союз гетьмана Івана Мазепи зі Шведами, м Прнходько, Торонто. 
Хмельницького з росіянами, Скоропадського з німцями і Пе- к м- . к 

ЧЕРВОНІ ЩУРІ тлюри з поляками. На виправдання того рецензент згадує 
тільки про „нещасливе географічне положення" української 
території, хоча тут аж напрошувалася згадка теж про імперія-
лістичну захланність сусідів України та їх постійні агресії на 
українські землі, власне тоді, як Україна була послаблена 
своєю боротьбою проти диких східніќ навал на Европу, вн-
конуючи історичну ролю передмур'я християнства. 

Проте, Солцберґер не робить своїх висновків про „чужі 
милиці" з книги проф- Меннінґа. Навпаки, він їх їй проти-
ставляс, роблячи авторові книжки докір „помилкової поін-
формованости", закидуючи йому навіть „упередження" до ін-
шнх, справ, „головно до всього, що російське або цольське". 
Звичайно, рецензент міг прийти до такого висновку "власне на 
підставі створених тими ‚‚іншими" упереджень до всього, що 
українське. Тих упереджень щодо українців напевно не nq-
щастить цілком розвіяти одною ані навіть десятьма книжка-
ми. але останній твір проф. Меннінґа це величезний вклад 
у тому напрямку, однаково важливому, як для самих укра-
Інців, так і для західного світу. 

Це помічається і в заключенні автора рецензії. Вш, на-
вівшя свої застереження і критичні завваги, в інших внпад-
ках не тільки признає раціїо авторові „України XX. сторіч-
чя", називаючи його „признаним експертом в більшості сло-
в'янських справ, зокрема спеціалістом відносно історії і лі-
тератури України", але й висловлює йому вдячність за „вмо-
жливлення американцям встановити контакт з важливим і 
занедбаним (українським) європейським народом." Що біль-
ше, наводячи пораду проф. Меннінґа, щоб західний світ, в 
теперішній загрозі для нього, виявив бодай частину мудросте 
та „відкрив свої очі і вуха і визвав зусилля українського 
народу для скинення наложеного на нього від століть ярма та 
допоміг йому в його боротьбі і прийняв його до нової Европи 
та до союзу вільних і демократичних націй", рецензент реко-
мендує цю пораду державному департаментові. 

Ця рекомендація Солцберґера входить в загальний тон 
численних інших дотеперішніх голосів на тему „України XX. 
сторіччя". Все це переконує, що значення і вартости тої кни 

Виповзають вони з своїх 
схованок переважно по субо-
тах і розбігаються по най-
більш людних перехрестях ву-
лиць у містах Канади й Аме-
рикн. 

їхні зуби, що невпинно під-
точують підвалини демокра-
тичиої будови, сховані. Тут, на 
людних перехрестях, вони ви-
ступають у ролі оборонців ми-
ру. В руках напоготові бльок-
нот і олівець. Запобігливим 
голосом вони пропонують Вам 
підписати петицію про мир 
або протест проти вживання 
атомової зброї... що її ще так 
мало виготовив Сталін... 

Потайки від людського ока, 
на фабриках, на мурах бу-
динків, на трамваях, червоні 
щурі розлшлюють летючку з 

її будьяка країна могла б від-
дати людині — це премія мн-
ру і портрет найбільшого обо-
ронця його — Сталіна... 

„Я дістав це від імені бага-
тьох тисяч робітників миру, 
часто переслідуваних і кара-
них за їхні героїчні зусилля в 
моїй країні... -'- і і 

„Мирова премія передана в 
Москві. А яке місто може бути 
більш відповідним для такої 
пошани? Москва є центром 
тої частини світу, що думає 
про мир, говорить про мир, 
плянує мир. Тут мир є улюб-
леним словом. В той час, коли 
в ЗДА це слово є переслідува-
не. Люди в ЗДА потрапляють 
у в'язницю за організацію мі-
тшґів миру..." І т. д. 

Так промовляв недавно в 
вимогою укладення пакту „ве- Москві один з визначніших 
ликих п'ятьох". На тій летюч-
ці намальовано білого голуба, 
що злітає з руки, оздобленої 
серпом і молотом. (Чи не є тим 
голубом і червоний ультраім-
періяліст Я. Маліќ, так імпо-
зантно представлений з своєю 
„мировою" заявою на кіно-
екранах Америки й Канади?) 

Та ж рука з серпом і моло-
том не так давно видала „ми-

.рову премію" — 25,000 доля-
гн для поширення української правди в західному світі та для І pjB j портрет Сталіна горезвіс-
здобуття його симпатій для неї, не можна б перецінити. І як- j йому червоному деканові з 
що американець висловлює проф. Меннінґові вдячність за цей , Кентербері одному з внз-
твір, то до цеї вдячносте в далеко більшій мірі зобов'язані начнішнх щурів. Дістаючи ту 
українці. А Український Народний Союз і широкий загал юдину премію в Москві, чер-
Його патріотичного членства мають всі причини пишатися 
тим, що ця книга була написана і побачила денне світло зав-
дяки їх старанням і їх коштом. 

поний декан заявив 
„Честь, що припала мені сьо-

годні, в найвищою честю, що 

червоних щурів на поклоні у 
Сталіна, ганьблячи заради 
московського інтересу, — ЗДА 
і свою власну батьківщину, 
що, ніби на власний глум, до-
ручила цьому сталіновому по-
пихачеві ключі одного з най-
славніших соборів - світу! Чи 
не досить ще для того, щоб ті 
ключі від сталінського ‚‚лауре-
ата" нарешті відібрати? 

На машкарі червоних щурів 
невинна міна, — вони роблять 
все тільки задля миру і для 
добра людства. Нема й натяку 
на справжню мсту, часто не 
можна ззовні пізнати, що ці 
„миротворці" '— то лише мос-
ковські слуги, що діють за на-
казами московського Політ-

і ми не маємо права мовчати. 
Ми приїхали сюди не для того 
лише, щоб тішитися добрвбу-
том і волею демократичних 
країн, забуваючи про інше, 
важливіше — насамперед про 
наш обов'язок перед братами 
по той бік залізної заслони, 
перед поневоленою Україною. 
То є наш обов'язок викривати 
й бити червоних щурів, бо ми 
можемо їх розпізнати краще 
ніж ті, що не бачили їх у 
справжній ролі. t 

На жаль, сьогодні можна 
часто зауважити, що деяка 
кількість новоприбулих забу-
ває про свою політичну місіїо 
в новому світі. Деякі наші лю-
ди, погнавшися за доляром, 
зовсім забули про свої громад-
ські обов'язки І про свій обо-
в'язок викривати й поборюва-
ти фальшиву московську про-
паґанду. 

Така поведшка невтрально-
сти не може знайти виправдан-
ня, тим більше, коли пригада-
ємо, що там у рідному краю 
люди йдуть на смерть і натор-
гу в боротьбі з тим ворогом, 
що намагається здобути пози-
ції і забезпечити з них рабо-
власницьку систему пануван-
ня також тут — на волелюб-
них землях Вашингтона. 

Тут нам руки і уста розв'я-
зані. Тут є наші бойові позиції 
сьогодні і ми не маємо права 
їх залишати. Ми повинні бути 
скрізь там, де виповзають щу-
рі і пояснювати людям, що 
кампанія миру є лише фаль-
шивою грою, що вона розра-
хована на підтримку того, хто 
зорганізував сьогодні вбив 
ство вояків Об'єднаних Націй 
у Кореї; хто підпалює пожежу 
в Індокитаї, на Малаях, в Іра-
ні, під акомпанімент розмов 
про мир. 

Ми маємо досить незапереч-
них аргументів, щоб викрива 
ти слуг рабовласницької імпе-
рії, яка постійно тримає най 
менше 15 мільйонів рабів у 

своїх концентраційних табо-
рах, щоб дезорганізувати на 
кожному ќраці їх підступну 
роботу. 

То є наш обов'язок купити 
антикомуністичну книжку чи 
брошуру, видану нашими ор-
ганізаціямн в англійській мо-
ві і передати її нашому знайо-
мому чужинцеві. Бо часто не-

яка творить ту найсвятішу, ш-
тнмну частину нашої душі? 

А чи може тих ,20 центів для 
нас квота завелика, затяжка, 
неможлива? 

Ми сміємося з цього запи-
тання. Навіть ' обурюємося! 
Які можуть бути розмови про 
непосильність 20 центів! 

І ось тут прих'одить старий 
чеський философ Тома Маса-
рнк із своєю наукою про „Ге-
роїзм буднів". Він каже: наші достатнє знання мови не до- . 

зволяє нам з'ясувати пробле-'люди, особливо молоді люди, 
му в достатній і переконливій у певному запасі, ради ідеї, 
формі. Доляр, що ми його ви- часто готові пожертвувати здо-
трачаємо на цю справу, є не ровлям, навіть життям. Але 
тільки виявом боротьби з за-1 коли для тієї ж мети треба по-
грозою, а й захистом нашого жертвувати дрібницею, 
власного життя й добробуту. 
Хіба важко уявити, як могло б 
це все виглядати у випадку 
перемоги комунізму — Мос-
кви, і що столося б з нашими 
родинами, хатами й автами? 

Сьогодні не може бути без-
діяльних, 'бо на терезах долі 
світу дві можливості, про які в 
свій час говорив Вашингтон: 
„Наш ворог не дає нам іншого 
вибору крім перемогти, або 
вмерти". Сьогодні ці слова та-
кі ж правдиві й актуальні, як 
і в той час, коли їх сказав Ва-
шингтон. 

Не може бути сьогодні вн-
правдання для невтральностн 
під трухлявим малоросійсь-
ким гаслом — , „Моя хата з 
краю". Женімо від себе всіх, 
що дораджують нам невтраль-
ність; не йдімо і з тими, що 
витрачають національну енер 
гію на нікчемні внутріїпньо-
партійні чи громадські чвари 
замість спромогтися на націо-
нально-конструктивну роботу 
Не забуваймо, що ці чвари ін 
спірус й роздмухує наш во-
рог, або національна недозрі-
лість. 

Спрямуймо свої можливос-
ті, що маємо їх поза життєво-
необхідними справами, на no-

зборювання московської поше-
стп, на здемаскування черво-
них щурів, що розносять її. В 
цьому полягає сьогодні пер-
шорядний обов'язок перед на-
шою Батьківщиною і перед 
країною, демократичними пра-
вами якої ми користуємося. 

скажемо, — не курити, не пи-
ти, виконати якусь дрібну 
працю, то це йде- надзвичайно 
тяжко. А, між тим, — вчить 
Масарик, — лише$ людина, що 
потрапить запанувати над со-
бою в дрібних, буденних річах 
піде далеко вперед. І лише на-
род, що, уміє .‚виконувати, flsi. 
малі дрібні обов'язки, що мо-
же показати „героїзм буднів", 
— має запевнену майбутність. 

І тих 20 центів тижнево — 
це нині наш, український „ге-
роїзм буднів"! 

Докажемо цей героїзм, — 
будемо мати 6Q0.0O0 долярів, 
квоту, що в нинішних часах, 
— хто зна! — може мати для 
нашої справи ‚просто рішаль-
не значення. 

Не докажемо, — залиши-
мось при старих сварках та 
наріїканнях. 

Але ми, українці, не раз по-
казали, що як. .захочемо, як 
візьмемося, то свого докона-
ємо. ., . 

Візьмімося ж до цієї спра-
ви! А не зглянемось, як осяг-
немо подиву . гідних наслід-
ків!... 

Рути членом Українського Па-
родного Союзу, значить нале-
жатн до такої у'країнської орга-
нізації, яка об'зднада в Амерн-
ці й Канаді найснідоміші укра-
ІНСЬКІ сили в один ідейний мо-
ноліт та поставила його на 
службу нашим країнам та па-
шому поневоленому ўкраїн-

сьќому народові. 

Вол. Дорошенко 

МОЇ ЗУСТРІЧІ Й РОЗМОВИ 
З АКАД. А. КРИМСЬКИМ 

(Спогади з нагоди 80-річчя його народнн) 

.Пізніше напередодні 1-шої 
російської р е в о л ю ц і ї , ко-
ли українська справа знову 
стала на денному порядку. 
Кримський узяв діяльну у-
часть в обороні українського 
друкованого слова, поміщую-
чи разом із нами, членами ук-
раїнськоі студентської грома 
ди, відповідні заяви в тодіш-
нШ російській пресі („Наша 
жизнь", ‚‚Сьш Отечества" та 
ін.). 

Виїхавши весною 1905 р. з 
Москви, я надовго розлучив-
ся з Агатангелом К)химовн-
чем. Замішаний силоміць ро-
сійською адміністрацією в о-
дин із так званих „ліквідацій-
них" процесів, що ними сил-
кувався Столипін знищити во-
рогів царату й російської дер-
жави.я з головного свідка з бо-
ку обвішувачсннх волею ио.а-

щї і прокуратури при допомо-
зі провокації несподівано о-
бернувся в головного обвину-
ваченого, з усіми наслідками 
цієї метаморфози. Тут не місце 
розповідати про всі химерні 
пери`петії згаданого процесу. 
Досить сказати, що пересидів-
ши півтора року у в'язницях 
Полтави й Києва та щасливо 
перебувши аж три розправи 
перед військовим трибуналом, 
я мусів по випущенні з тюр-
ми чимдуж тікати за кордон, 
рятуючися перед поновним а-
рештуванням. Я подався до 
Львова, який уже трохи знав, 
побувавши в ньому влітку 
1904 р. на курсах українознав-
ства, влаштованих М. Гру-
шевським. У Львові я влаіпту-
вався в бібліотеці Наукового 
Товариства ім. Шевченка. До 
столиці західної України че-

раз приїздили різні наддні-
прянські діячі, але Кримсь-
кий тепер сюди не заглядав. 
Кільканадцять років я його не 
бачив, а тільки чув про нього 
й його життя хіба від М. Гру-
шевського або когось іншого 
з наддніїірянських земляків, 
що відвідували Львів. 

П. 
У КИЄВІ (1918-1919 pp.) 
Та ось наприкінці листопа-

да, якраз як упав Львів, я не-
сподівано, 0 по довгш і тяжкій 
подорожі 'опинився в Києві. 
Проф. Мирон Кордуба й Осип 
Безпалќо, вирвавшися з-під 
румунів,' приїхали з Чернівців 
до Львова, щоб звідси їхати 
далі, до гетьмана прохати в 
нього оборони української Бу-
ковини перед румунським на-
їздом. Вони просили мене їха-
ти разом із ними. Мовляв, „ви 
знаєте Київ, маєте там чимало 
знайомих, то можете нам ба-
гато допомогти своїми зв'язка-
ми та інформаціями, а бібліо-
тека однаково тепер не чнн-
на". Справді, через бої бібліо-
тека була замкнена. Дістати-
ся до неї було небезпечно, бо 
кулі густо літали навколо бу-
дннків Наукового Товариства. 
Виділ НТШ охоче дав мені 
відоустку, У Львові тоді ніхто 

не знав, що діється над Дні-
пром, що там іде велике пов-
стання проти німців і моска-
лів, які розпаношилися за 
гетьмана а вкінці відсунули й 
його самого від влади. 

Діставшися з великими тру-
днощами до Києва, ми поба-
чили, що нема як і чого йти до 
гетьмана. Він сам сидів немов 
інтернований, а в його імени, 
в імени Української Держави, 
порядкували білі москалі, за-
пеклі вороги української дер-
жавности. Москалі окупували 
всі українські установи в Кнс-
ві, припинили українські часо-
писи. Українці були непевні 
свого життя, бо розкинені мос-
ковські „добровольці" вбива-
ли на вулицях вже за саму 
українську мову. Про все це 
ми довідалися в австрійській 
амбасаді, куди спрямувалися 
на другий день по приїзді, пе-
реночувавши в брудному й хо-
лодному готелі. До амбасади 
був приділений покійний Гр. 
Мнкитей, який познайомив 
нас із становищем на Україні 
Галичани підтримували пов-
стання й всякі Келлери й Дол-
горуковн. амбасада стала од-
ною з головних конспіратив-
них квартир для резнстансу. 
Мнкитей заопікувався нещас-
лившш „делеґатами", а я пі 

шов шукати своєї рідні. Ледве 
доплентався я до хати своєї 
тітки, як мене звалила ґрипа, 
яку я схопив у дорозі. Очу-
нявши, я зараз удався до 
Академії Наук, яка ще так — 
сяк держалася мабуть завдяки 
свому президентові акад. Вол. 
Вернадському та дядькові мо-
го покійного приятеля Дмитра 
Дорошенка, д-р Петрові Доро-
шенкові, що був за гетьмана 
г о л о в н о у п оважненнм для 
справ культури й мистецтва. 
Покійний Дмитро Іванович 
Дорошенко, бувши в квітні 
1918 р. у Львові, казав мені, 
що як я коли буду в Києві, то 
можу сміло удатися до його 
дядька. В міністерстві Петра 
Дорошенка вжлнву посаду за-
ймав Павло Зайцев, що знав 
мене з моєї літературної й на-
укової праці, а в Академії не-
одмінннм секретарем був Агат-
ангел Юхимович. Я був пев-
ний, що завдяки їм перебуду 
бурю, що зірвалася на Укра-
їні. І не помилився. Зайцев 
зараз повів мене до Крнмсь-
кого, який стрінув мене як 
приятеля і зараз улаштував 
на посаді управителя своєї 
канцелярії. Академія була 
щойно заснована ` ^14 листо-
пада 1918 p., за місяць перед 
зайняттям Києва Директорі-

єю), а що Україна була тоді 
відрізна від світу, то канцеля-
рія майже не полагоджувала 
ніякої кореспонденції й уся 
діяльність моя й підлеглого 
мені персоналу (пань і панно-
чок - машиністок) зводилася 
г о л о в н о до переписування 
праць академіків або до пере-
кладів з російської мови на у-
країнську праць тих із них, 
що не володіли українською 
мовою. Кримський з Вернадсь-
ким, що був дуже культурною 
й тактовною людиною, цілком 
відданою дорученій йому уста-
нові, мали багато роботи орга-
нізаційного й адміністративно-
го характеру. Це нелегке їх 
завдання ускладнювалося ще 
тривогами тодішнього часу — 
переходу державної влади з 
одних рук у другі. Про науко-
ву, а зокрема про видавничу 
діяльність трудно було й ду-
мати. Ішла боротьба Дирек-
торії з росШськими доброволь-
цями. В Києві, як я вже зга-
дав, шалів московський терор. 
Короткочасове перебування в 
столиці України української 
національної влади (IVj міся-
ця) теж не сприяло спокійній 
культурній і науковій роботі, 
життя йшло виключно під зна-
ком біжучої політики та загро-
зи (юльшеянцької навали. На-

уковий світ, як не брати під у-
вагу москалів," складався з 
двох таборів, що їх очолюва-
ли з одного боку Кримський з 
Єфремовим, а з другого М. 
Грушевський. За гетьмана 
Грушевський зійшов з публич-
ної арени й перебував у своє-
рідному підпіллі, побоюючися 
переслідування, " але з прихо-
дом Директорії'вийшов із сво-
го укриття й намагався впли-
вати з-поза куліс, через відда-
них йому людей як на справи 
політичні (домагався між ін-
шим відновлення; Української 
Центральної Ради), так і на 
справи академічці, виступаю-
чи проти своїх антагоністів, 
що верховодили в Академії. Я, 
розуміється, як тільки наста-
ла змога, відвідав Михайла 
Сергійовича. Груўшевський пе-
рестерігав мене, перед против-
ним йому табором в Академії, 
а Павло Іванович. Зайцев, на-
впаки перед інтр'игами старо-
го „Чорномора", як він назн-
вав славного нашого істори-
ка. Я шануючи 'заслуги од-
них і других, не' хотів устря-
вати в їх суперечки й держав-
ся невтрального ‚становища. 

(Продовження буде). 

Щ А Д І Т Ь У Л Е Г К И Р С П О С І Б . . . 
КУПУЙТЕ СВОЇ В О Ш Ш Ч Е Р Е З 

ПЕНТОД СБИВДШЧГ! _ . 
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:М 0 Р В Л Ь 
Сен. Робертові А. Тефтові 

треба признати відвагу у впер-
тому виказуванні ', недомаган-
ня адміністрації, хоч не зав-
ждн можна з ним, погоджува-
тнся. Останній його виступ на 
‚‚Республіканськім паломницт-
ві до Плимавт", зорганізованім 
стейтовою організацією в Ма-
ссачузетс на прнгадку баіь-
ків-паломників, які серед не-
буденних пригод прибули в А-
мернку 1620 року, дали при-
току Тефтові пригадати релі-
гійні мотиви цієї виправи і до-
магатнся подібної чистоти сер-
ця й ума, а, може, й чистоти 
рук, від теперішньої демокра-
тнчної адміністрації. Головну 
увагу звернув він'; на „немо-,1 
ральні чи незакриті звички" у 
внутрішній політѓе, а ^ цим і 
на потребу чистки персоналу 
та серед осіб, що. займають ви-
щі становища. 

Коли Республіканська пар-
тія була при владі, то подібні 
закиди видвигали ; демократи 
проти республіканців, доводя-
чи, що партія, яка задовго за-
лпшається при владі, мимохідь 
слабне морально. Коли прнхо-
дило до слідства в минулому, 
то його висліди були не менше 
сензаційні, як теп'ерішні роз-
криття сен. Юфа'вера. А що 
‚‚крапля вижолоблюс скалу", 
то з часом така критика мусіла 
призвести до змити' партії при 
владі. 

У засаді американським вн-
соким урядовцям'` мало коли 
можна закинути справжню не-
моральність, судячи їх тепері-

приходнть не від злрї волі ге-
роя, бо цей кінець наперед прн-
значеннй і від нього рятувку 
нема. ЛюДина-герой відповідає 
тільки за правильне влкорнс-
тування свого розуму, щоб ма-

Ттн виправдання для себе. 
Коли з оцісї прнгадки пере-

йти до критики про недомаган-
ия урядових осіб або домагань 
загальної чистки, то треба ма-
тн на увазі в першій мірі не-
досконалість людської прпро-

I дн. Сама чистка не багато до-
поможе, а часто буде шкідлива, 
бо свіжі урядовці мусять від-
бути період проби, а це забе-
ре багато часу. Краще, замість 
чистки, змагати до заведення 
постійної контролі над урядо-
вим апаратом. 

Прапда бо така, що дух лю-
дики слабне відповідно до ото-
чення, серед якого живе. Отже, 
коли серед тнсячів урядових 
осіб загніздиться змагання до 
себаританського життя, а з цим 
і покуса до деморалізації, то на і 

Ол. Жнвотко-Чернова 

СОЦІАЛЬНІ УМОВИ ЖИПЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ 
НА ЕМІГРАЦІЇ 

(З доповіді, виголошеної ра З'їзді МСУ) 

Становище найновішої еміграції с і н о укой 
ЦІДХ(Ш відмінне від еміграцій усіх9 

часів. Ця еміграція не с групою, яка 
створювалась поступово, внаслідок 
індивідуального виїзду поза межі 
батьківщини, спричиненого еково-
мічннмн ЧН релігійними мотивами, 
або участю одиниць у протядер-
жавянх акціях в боротьбі за свобо-
ду. Різниться вона також від смі-
ґрацій після революції сімнадцято-
го року, хоч прячинн по суті були 
одні й ті самі. Але ця перша смі-
грація була здебільшого військова: 
це була переможена армія і дер-
жавннВ апарат української ново-
створеноі республіки із різними його 
додатками, плюс незначна кількість 
випадкового елементу, якого із ос-
танньою еміграцісю вийшло дуже 
багато. Перша еміграція могла за-
лишатнсь в Европі в добі, коли со-
встська держава не була ніким при-
знана. Це було фактом колосальної 
ваги, бо давало змогу і підстави 
шукати допомоги. 

В певних державах емігранти мо-
гли діставати легальну допомогу на 
культуру і, навіть, на політичну 
працю. Правда, це була дуже мала 
допомога, все ж таки науковці, мис 

. . _ . . . тці і письменники могли жити на 
ЦЄ ПОВИННа т е ж б у т и р а д а . З а - І властивому духовому рівні, тобто 

' залишитись у класі інтелігенції. Та-
кнми вони залишились і створили 
відповідні цінності. Оце засадинча 
різниця. 

Найновіша еміграція є відступом 
ва останні позиці! перед нищівним 
походом совстськоі потуги. Все зѓа 

гально говориться, що „від го-
лови рибу чути". Тому на на-
чальних становищах повинна 
приходити періодична зміна. — 
Тоб то голови урядових відді-
лів, секретарі, міністри, провід-
ники бюр, — повинні мати ста-
новища тільки на обмежений 

група опиви-
лась ва новій землі, Щоб відразу та-
кн перейти до нового процесу, до 
процесу деформації. 

Щодо проблеми маторіяльноі ек-
знстелціі, то найпростіше вона роз-
в'язусться ДЛЯ робітництва; воно 
мас змогу Йтн по своїй лінії, досяг-
вувшн вищої кваліфікації і тим ще 
поліпшити ерос соціяльае становн-
ще. Воно, мабуть, найменше підля-
гас носталгіі. Але разом з тим во-
ио найбільше загрожене стратити 
себе національно. Це треба пам'ята-
ти 1 на це звернути особливу увагу. 

Селяни переходять у групу ро-
бітничу, або попадають на фарму. 
Шбц до свосї праці, до землі. Але 
такий селянин уже не господар, — 
вій стратив ґрунт не тільки мате-
ріяльно, але й морально. І жінка та-
кого селянина вже не господиня, з 
властивою такій поваѓрю і статеч-
ністю, а наймичка. Хом становище 
u нераз матеріально краще, життс-
вий рівень високий, але пснхологіч-
во настас деформація, спричинена 
стратою свого місця як суспільної 
одиниці. Треба багато сил фізичних 
1 моральних, щоб наставитись на 
досягнення мети: самостійної госпо-
даркн ва новому грунті 1 на новий 
зразок. Нашим завданням Мас бути 
розшукаѓй розкидані по великих 
просторах такі бувші господині, на-
в'язатн із ними зв'язки Й утрнмува-
ти їх. 

Найтяжчою проблемою с соція-
льне становище інтелектуалістів 
у цілому, бо одиниці часом знахо-

даие вище мусимо мати на увазі дать застосування. Позбавлена сво-
прн спробі освітлити становище жін 
ќя ва цьому осташіьому етапі тра-

час, як ось тепер передбачує ГІЧ"ого "^"^У-
' - г ^ м ' Нова емігрантсьха маса складас-

ться з різних верств: хлібороби, ро-
закон обмеження урядування 
президента тільки до двохкрат-
ної каденції. Після того треба 
5 настановляти нових людей а 
свіжими ідеями й запалом до 
праці Це може піднести наст-

шшм прилюдним моральним рій серед урядових кол і при 
стандартом і практикою. Внсо- чинитися до постійного відро-

джування прилюдної моралі у 
цілій країні. ^ 

Якщо сен. Тефт вперто і для 
самої справи, а не „для гіоліти-
кн" буде змагати до „чистки" 
в урядових колах, то він спо-
нукає ідейних людей до ви-
щого способу думання про на-
родні й державні справи. 

них Справ д-ра С. Витвнцько-
го вислав до Об'єднаних На-
цій на руки Г'енерального Сек-
ретаря п. Тригве Лі ноту тако-
го змісту: 

„22-го травня 1951 року пре-
сові аґенції подали відомість 
про виміну територій між СС- н о ї Прусії. 
СР і Польщею. На підставі цих І Відносно територій, 
інформацій, уряд СССР, на ба ' " — — - " ` " 

_ " від 

ќі урядовці, найменовані пре-
зндентом, переходять звичай-
но гостру провірку сенату, я-
кий мас законний, обов'язок 
провірювати прид'атність і мо-
ральний стаж кандидатів на 
високі становища.'Коли йдеть-
ся про нижчих урядовців, бю-
рових працівників, то Федера-
льне Слідче Бюро — ‚ЕфБіАй' 
— вміє порахувати-кожну кіс-
точку кандидата та апліканта, 
закн дасть комусь „свідоцтво 
моральности" на урядову по-
саду. Виходило' о , ' що кож-
нин, хто займав ўрядові ста-
новища або дістав там служ-
бу, мусить бути людина чести, 1 9 . липня ц. р. Викопний 
працездатності і ІЙИЃИ почут- Орган УНРади за підписом 
та особистої шдтювідальности. і^ е р м а н н ч а Ресорту Закордон 
Отже, чому раз`-у-раз трапля-1 J^- s , ' ^ . 
ються випадки справжньої не-
моральности або невідповідної 
поведінки серед урядових кол ? 

На це можна 'найти різні 
причини. Мабуть найзвичайні-
шою причиною буває таки 
людська природа. 'У повісті — 
„Гомо Сум" німецького єгипто-
лога з другої половини мину-
лого сторіччя, Ґебрґа Ебер-
са, з'ясоване змагання до до-
сконалостн перших християн-
ських пустельників-анахоретів 
і дивний випадок заломання 
одного провідного святця, який 
підчас спільної оборони проти 
нападу пустельних ворогів — 
пізнав в одному пустельникові 
свого особистого ворога з ю-
них літ. Замість боронитися від 
спільного ворога, вія кинувся 
на свого друга по званні, щоб 
пімстнти задавнену обиду. — 
Серед такої бороѓтьби гинуть 
оба святці, а їх спільний ворог 
виходить перемож'цем. 

Мораль цієї повісті містить-
ся в латинській пословиці: „Я 
людина й тому те; що буває 
серед людей, може притрапи-
твся й мені." Цю пословицю 
навів Еберс як мотто до своєї 
ПОВІСТЬ ' ' ' 

На значення пословиці треба 
покликатися і у випадках, ко-
ли осуджуємо промахи та не-
оправдане занедбання обов'яз-
ків, а то й свідомі лихі вчинки. 
Одначе мірилом моральної вар-
тости людини, в християнськім 
розумінні, завжди, вважається 
добра воля та.боротьба проти 
пристрасті. Тому, при видаван-
ні судових присудів новочасно-
го правосуддя завжди береть-
ся під увагу мотиви проступку 
чи злочину і відповідно до цьо-
го приходить кара. 

У старовинній, грецькій дра-
мі Есхіля трагічний кінець 

бітники, трудова інтелігенція 1 велн-
ка група івтелектуалів-учених. 
пнсьменнкіп, образотворчих мист-
ців, журналістів та працівників ін-
ших т. зв. вільних фахів. Ото ж зу-
стрічасмо всі елементи, які при нор-
мальких умовах, тобто на свойому 
грунті, творять повне суспільство і 
які тут перестали бути сусггільст-
вом. Соціяльне питання еміграції 
розв'язується в країнах нового її 
поселення не суцільно, а особливим 
способом для кожної верстви. В та-
боровнх умовќќах різнородні укра-
Інські групи, не дивлячись на тер-
тя і вибухи ‚спричинені відрубніс-
тю психології, все ж таки пройшли 
процес об'єднуючий і створили сво-
срідие суспільство: так звану табо-
рову Україну. І ось та вже суспіль-

НОТА ВИ (ІОННОГО ОРГАНУ УНРАДИ 
ДО ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В СПРАВІ ВИМІНИ 

ТЕРИТОРІЙ МІЖ СССР І ПОЛЬЩЕЮ 
пом. На захід від лініі Керзо-
на с землі, заселені від найдав-
ніших часів українським наро-
дом. Тільки 1945 р. українська 
людність цих земель була на-
сильно виселена на схід, а пі-
зніше`в 1947 решту українців 
польський комуністичний у-
ряд, в умовах терору, прнмусо-
во вигнав на територію Схід-

го грунту, інтелігенція морально по-
внсла корінням в повітрі, бо ж сус-
пільства властиво нема — воно зде-
формувалось. Тому, до речі, докори, 
що їх часом висловлюють кат і 
письменники на адресу суспільства, 
не можуть, за відсутністю адреса-
та, бути доручені. Інтелектуали ста-
ють перед трагічним усвідомлсн-
ням: ,Ма, як такі, тут нікому иепо-
трібяі". 

Це загальне становище тим тяж-
че підбивається на жінці. Украіи-
ська жінка одвіку звикла до іншо-
го стилю життя. Осередок тяжіння 
П життя була родина, — П праця 
здебільшого була зверне ва на свою 
хоту, яка дійсно була родинним во-
гніицем. В жінці, як матері і госпо-
дині, був стрижень, пю тримав ро-
дину. Виховання дітей було пра-
цею, якій присвячувалось багато 
часу, працею відповідальною, ва-
жливою, бо ж родина мала дати 
дитині основи моралі, громадського 
почуття і національного усвідом-
лення. Коли ж жінка мусіла чи хо-

для утрммаљвя себе жя рівві. Є мо-
мснтн ще більш небезпечні, а саме 
людина почцва`с думати іншнмн ка,-
тегоріямн, категоріями нового фа-
ху, нового суспільного стану. Хо-
му незнайоме таке явище? Водо не-
раз лякас Інтелігентну жінку, ко-
лн вона Переловлює себе на цьому. 
Наприклад, прапшвас хавка гу-
дзнкн. Дань за днем. І а жахом по-
мічас, що ті гудзмхн не відстають 
рід неї Із кінцем роботи. — вони П 
переслідують д а л і Вона починає 
дивитись на Ґудзики ва плащах 
прохожих: які вони, нх пришиті і 
чи добре пришиті. — А ось ще о-
днн приклад. Я малюю ллмпн й 
абажури. Сотки раз повторюється 
той самий мотнв, ті самі кольори. 
Ніякої ініціативи непотрібно, пра-
цюсш механічно, але вся свідомість 
занята мотивом, абажурами, лям-
пами, їх формами, кольорами, мате-
ріяламн. І ось наслідки: прнловлю-
сш нобе на тому, що спиняєшся 
кодо кожної крамниці, д е продають' 
ці предмети, студіюєш їх, порівню-
еш їх. Зловиш себе на такому, здря-
гнешся І тікаєш... 

Добре ще, коли це малювавші, 
щкття, чи щось подібне. А от коли 
це прятання... В туалеті Карасѓі 
Гол можна підчас українських кон-
цертів підслухатн несамовиті розмо-
ви. Дві дама, оглянувшії хрятич-
ннм оком убікаціі і посудивши від-J 
повідно публіку за неуважну пове-
дівку. починають фахову розмову 
про способи прятанпя, їх удоскона-
лення, знаряддя праці, свої успі-
хн на тому полі і здобуття добро! 
репутації у безпосереднього наяаль-
стна... Старшно стає. Щоправда, та-
ке можна післухдтн I серед чолові-
ків. Це ж натуральна річ: праця 
впливає на психіку і зміняв її. І так 
із доктора філософії, прав, чи прн-
родничнх на}'ќ, або гімназіяльної 
вчительки згодом може статись тн-
пова робітниця. Все піде в набутхя. 

Трапляється при зустрічі з такою 
Інтелехтуалхою таке явище: Вона 
почніте говорити про свою працю, 
— фахово, докладно, переживаючи 
всі П перипетії, часом із недоброзн-
члквнм кряткцнзмом до своїх менше 
зручних в новому фаху кодеѓ. І 
трудно Е відвести від теми та ваве-
рпутн розмову на щось ближчого П 
давньому рівню. Вже багато таких І 
культурних жінок зникли із громад- j 
сьќого життя, в якому до еміграції 
брали активиў участь. Тут не тільки 
питання фізичної втоми — тут зне-
охочснші, страта самої себе. А для 
нас українців, які маємо мало Ін-
теліґенціі, це згуба тяжка, І ми му-
симо пгукатй засобів віднаДти та-
кнх, помогти їм вяяти Із зневіри, 
прилучитись до нашого гурту. Бо 
в гурті завжди легше зберегтись. 

Так воно бував, коди жінка дШ-
сио змушена впрягтись у тяжке яр-
мо. А с ще небезпека захоплення 

В ПАРАДІ КОМСОѓМОЛУ в совст-
ському секторі Берліна взяло участь 
теж шістьох „представників" амерн-
кааськоі молоді, які під час демон-
страцКіного походу вулицями міста 
схнлюють американський прапор 
перед совстеькнм восяннм пам'ят-
няком. 

КАНАДА ВСТАНОВЛЯЄ ТЕ-
ЛЕВІЗШНУ СІТКУ 

Канадійська Радієва Корпо-
рація заявила, що правдоподіб-
но вже в наступному році буде 
встановлена телевізійна сітка 
між містами Монтреал, Торон-
то й Боффало. 

Ця система радіо-мікро-хви-
лева, а не до-осево каблевого 
типу, що с вживаний в Злу-
чених Державах Америки. Пе-
редавання буде відбуватися 
при допомозі передавальних 
веж з високою частотою. Ця 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 

„„. система повинна бути значно 
заробітком. Воно ewggpq^#e e g " дешевша і так же само про-
и , rmKlTHH4.V ВЄОСТВУ. а Л Є Т а К О Ж І'"' ґ 

тіла, йдучи за якимсь поклнканням, І ̂ ` К ^ ц ^ Ось признаки цього: д у к т и в н а , ЯК 1 та , ЩО з а с т о с о -
працюватн п о з а ^ м о м , ^ в ш е ^ б у в І І 1 и т е н ш і . ^ j ^ ^ g в и заробляєте?" ( в у с до -осев і к а б л і . 

Сіткою буде керувати теле-
фонічна компанія — Белл Те-

... _ , _ „ . „ _ . е ПАНІ ПАНДИ' НА ЗІБРАН 
^ б л я ^ , . . _ Може џт^^ШХ Телевізійна станція в Торон- Ю СВІТОВОЇ МОЛОДІ 
fe^^JK н^ИцнЗЃй?ідаю ^ млаті-1 џ}ш#мГтої - в ІТАЗЙА 

жання польського уряду 
ступив Польщі частину укра-
їнської території в області Дро-
гобича, а за неї одержав тери-
торію в області Люблинщини. 
Площа тих земель займає 480 
ќв. км. Цей договір був підпи-
саний в Москві міністром за-
кордонннх справ СССР Андре-
ем Вишинським і віце-прем'є-
ром Польщі Александром За-
вадським. 

В цій інформації, поданій та-
Кож у московській газеті 
„Правда" з 22-го травня 1951, 
є немало неясностей, напр., на-
віть не подано дати підписання 
того договору. 

У зв'язку з наведеною інфор-
мацісю ВО УНРади уповажнив 
мене подати Вам погляд відпо-
відальних чинників українсь-
кої політики щодо згаданого 
договору: 

Теперішні східні границі 
Польщі були намічені так зва-
ною лінією Керзона з р. 1919. 
Ця лінія була за невеликими 
змінами принята на конферен-
ції у Ялті. Після конференції 
у Потсдамі вона була окресле-
на окремою умовою між Поль-
щею та СССР в місяці серпні 
1945 р. Згідно з тим договором 
українські території, на схід 
від лінії Керзона, які належа-
лн раніше до Польщі, увійшли 
до УССР. Треба зазначити, що 
ті кордони не були переведе-
ні за етнографічним принци-

УВАГА! ИОНГСТАВН І ОКОЛИЦЯ! 
ЗАХОДОМ ВІД 274 УКРАЇНСЬКОГО НАР. СОЮЗУ 

, : відбудеться : 

ПЕРШИЙ ПІКНІК І БАЛЬ 
В НЕДІЛЮ, 19. СЕРПНЯ 1951 Р. 

(Sunday, August 19, 1951) 
В ПАВІЛЬОНІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛ. ЦЕРКВИ 

corner Beilavista and Russell Ave., Youngstown 9, Ohio. 
Початок в 7:30 ввечорі Орхестра Дяк ДеЛост. 

На цей Пікнік і Валь зпарошусмо усе Українське 
Громадянство з йонґставн і околиці. 

За ДР0)$Г й веселу забаву ручить — Уряд Відділу. 

які те-
пер стали предметом виміни, 
слід зазначити, що в частині 
Люблинщини, яку тепер полі^ 
ський комуністичний уряд від-
пустив урядові СССР, навіть 
за переписом з 1931 року, який 
був ПЄГ)ЄВЄДЄНИЙ польською 
владою сторонничо, нарахову-
валося кол о. ьО % української 
людности. В частині Дрого-
биччшга, яка на підставі зга-
даного договору між Москвою 
і Варшавою відійшла від Ук-
раїни до Польщі, українсько-
го населення року 1931 мачи-
слялося коло 75 %. Отже ба-
чимо, що виміна територіями 
ніяк не може вважатися вирів-
нанням етнографічних кордо-
нів між Україною і Польщею. 

Ця виміна також не відпові-
дає економічним інтересам У-
країни, але виходить їй на 
шкоду. Адже відступлені 
Польщею землі в областе 
Люблина не мають ніяких при-
родних багацтв, але приділе-
ні до Польщі території біля 
Дрогобича мають значні під-
земяі багацтва (нафта, під-
земний Газ і ія.). Вирішена 
між Москвою і Варшавою ви-
міна територій передбачає при-
мусове переселення людности, 
яка може взяти з собою тільки 
рухоме майно, але мусить за-
лишити промисловий та сільсь-
ко-господарський реманент, як 
рівнож засоби транспорту на 
місці. Знаючи жорстокі спосо-
би пеерселювання, уживані ко-
муністами, ми висловлюємо по-
боювання, що висилена укра-
їнська людність Дрогобиччи-
ни не прийде на українську те-
риторію, але може бути аасла-
на в Сибір або перекалена в 
Східнго Прусію. 

Підписання договору про вл-
міну українськими теріггорія-
ми між СССР і Польщею, без 
участи уряду Української Со-
встської Республіки, ще раз 
стверджує, що уряд Українсь-
кої Совєтської Республіки с ті-
лькн фікцією і що Москва при-
ймас свої рішення про життє-
ві проблеми українського на-
роду без його згоди і проти йо-
го інтересів. 

З огляду на сказане, УНРа-
да, як виразник волі украінсь-
:сото народу, уважає за свою 
цовинність заявити через ВО 

звнчаівшнсь до праці, вони воорос 
ту не можуть П кинута: праця їх 
втягас. 

Цей стиль повальної праці, віль-
но чи невільно, приАняла також но-
аа еміграція. До роботи ќішўлись 
цілими родииамн — рал, що почат-
кя трудні 1 це необхідно, а потім 
уже по інерції, внаслідок зросту а-
петиту. Треба почати нове життя, 
почати від нічого. Інтелігентна жін-
ка, не знаючи аигліаськоі мови для 
постатичного порозўмінил, не може 
шуішти відповідної праці і не може 
ждати, доки поповнить спої знаная. 
Отже мусить починати із долини, 
із самого дна, 1 то одразу, не ясду-
"и, коли улаштується чоловік, бо 
інтелігентному чоловікові ще тяжче 
найти працю, особливо коли він 
трошки старший і дуже виразно іи-
телектуал. Його вигляд, його пове-
дінка зражують, будять недовір'я у 
працездатність на тяжких роботах, 
а легші тут роблять жінки, внпира-
ючи чоловіків із багатьох ділянок 
виробництва. Через те, хоч ми вже 
тут кілька літ, часто траплясмо ро-
днни із зворотною нормальній по-
будовою, тобто головний тягар у-
тримання родини тяжить на жінці. 
До того ж домашня праця, до того, 
коли с діти, журба про дітей, яка 
не покидас матері прн роботі, до-
кладаючксь до страшної фізичної 
утоми. Ця безперервність праці: від 
заробітної до домашноі, ця неиож-
ливість нідпружсння забивас ікте-
ліґентну жінку, нищить іі фізично 1 
нервово та понижує П рівень інте-
лектуальио. Жінка інтелігентна ад-
разу, так би мовити, перейшла в ін-
шу клясу а саме в робітничу. 

Не тільки те страшне, що фізич-
иа утома 1 відсутність часу яе до-

читати. що с необхідне 

туриими _ „ 
ба випадково 1 з боку дальших зна-

хтось, хто перебирав П обов'язкя в м 
родині, звичайно мати. Так що ро- М"" " нормальних ^ 0 B a x

i ^ i
l f ^ J " 

динне вогнища горіло і гріло. І гтоиими людьми може виринути XI 
Тутешній стиль життя с Інакший, 

зокрема по містах. Тут загал жінок 
працює. Яе тільки тому, паз це кеоб-
хідио для родини, чн бо тане в неї 
покликання, а так уже- ведеться. 
Спонукою часто в бажання вврабш 
ти як можна більше. Працюють за` 
можні, а часом ft багаті жінки. Прн-

йомюс в в а Х ^ . 'н^тактГанїм.Ілефон Компаніі он Кенада; П , 
__Гтут не сходять з денного поряд- виарендус на п ять років СБС J 
ќу. ‚.Чи Ви прелцоете_і_ск!л^и^зя- J з а ^ 2 4 3 4 дол річно. 

ф Іван Дікур в часі днскуеН аре 
Інтернаціональну службу радіо Ка-
вадн в домініяльному парляменті, 
де він с одннокнм послом yupatoca-
кого походжеішя, иостааив мініст-
роні вн)тршініх справ Пірсонолі за-
пнтання про та, якими Іпг-чгур мо-
вамн — поза російськоЌ) і чеською 
— а Канади надають радіоалднціі 
за залізну заслону. Мін. Пірсон зая-
внв, що його міністерство аоре-
комендувадо Івтернадіональній ра-
дісаШ службі домініі — „мірою фі-
васовнх сароможноотав" — вкдю-
чатн в радіопереддвадня цџя за-
кордову інші моан. Чеською мовою, 
— зал айв міністр, — „Голос Кана-
дн" почав говорити першою тому, 
що Чехосдовачщва по війні була с-
днною державою центральної Еівро-
ШІ, яка оформилася в самостійну 
демократичну державу та наў боль-
щеішкд розчавили. Пірсом авсдоднмі 
упевненість, що незабаром „Голос 
Канади" буде в спромозі давати 
радіоавднціі для України та-Поль-
шД-

-ф Д`р Мякмта Чнгрняоін — нн-
датннА фахівець консершюі, харчо-
воі промнсловостн, вже понад два 
роки працює співробітником иауко-
во-досдідчого Інституту Націонадь-
ного Харчування в Каракасі, Веие-
цуеля, де керує експернментальною 
лабораторією готування і консерва-
ціі харчів, здобувши собі науковий 
і громадський авторитет. Журнал 
Інституту „Комедорес rfonyJHnMjc" 
ч. 7, 1950, містить статтю і фота 
д-ра Чнгринціва, який потрапив на 
еміграцію з УРСР підчас солстсько-
німецькоі вШвн. За два роќя Чиѓ-
рннціп видав у Венецуелі кілька 
наукових праць сспанською мовою. 

ф 3 піснею во світах і ріднвлг оа-
кутках" — замітки й спомнни у-
часннха концертовоі подорожі Укра-
иісьхоі Республіканської Капелі по 
Европі та члена Б. Т-ва „Кобзар" на 
Закарпатті — Лева Везручка — та-
ка книжка на 128 crop, (ціна (1.60) 
вийшла днями в HJO Иорку накла-
дом автора, тиражем 500 прнмір-
ників. Зміст книжки подас факти 
до окремих моментів історії ўкраїв-
сьќого мистецтва. 

9 У Португалії, в місцевості Фа-
тіма, з ІНІЦІАТИВИ організації „Пане 
Романа" відбувся студійний тнж-
день католицької студентсм(ОІ мо-
лоді. Хід „Обнови", організації ук-
раінських студентів-католихіа, на 
зібрання до Фатімя був делеГовавнй 
мґр. Юрій Кекіш з Мадриду. 

ф „Католицька Церква жаве да-
лі в Україні" — ствердив в окре-
1й довшій статті швайцарськнй що-
денннк „Фатерлянд" від 1. 6. 1951. У 
статті говориться на основі „автев-
тичннх докуентів", що „большеан-
цькнй режим не знищив Української 
Католицької Церкви, ft вона далі 
по-геройськи бореться. В листопаді 
1050 захід довідався, що в Україні 
підпільно діють свлщсннкп й існув 
таємно церква, яка зорганізована 

- І та мас свого адміністратора". 

зволяють 

наступне: 
Якебудь відступлення укра-

їнськоі національної території 
урядом СССР чи урядом Со-
вєтської України не може зо-
бов'язувати українського наро-
ду. Спираючись на етногра-
фічний принцтт, Ут№ада 
стверджує, що українські ет-
кографічні території мусять 
належати до майбутньої демо-
кратичної Української Держа-
ви. 

Дозволяючи собі звернути 
на це Вашу увагу- ВО УНРа-
дн хоче вірити, Що його стано-
витце знайде Ваше зрозуміння 
і підтримку демократичних у-
рядів світу." 

(Укр. Інформ. Бюро) 
ЧЛІРГОВЕ ЗАСІДАННЯ В О 

УИРАДН 
Дня 25 липня ц. р. відбуло-

ся чергове засідання ВО УН-
Ради. В засіданні взяли участь 
окрім Голови й членів ВО у 
повному складі, Президент У-
НР, члени Президії УНРади, 
заступник Державного Ков-
тролера та два заступники ке-
рівника Ресорту Військових 
Справ. 

( Укр, Інформ, Бюро) 

шою долею яіяоля яв цЬсавжлась і 
навіть та, з якою Вя щойно поз?іа-
Йомнлись. Це хіба належить до доб-
рого тону, як у китайців „чн Вн їли 
сьогодні риж?". Лиш у китайців 
підложжя того питання інше. 1 там 
це дійсно ознака доброго тону. 

Коли у відповідь на такс питання 
назвете ` солідну суму, реакція бу-
де: „О. то добре!" — у тоні пошв-
ни із легким відтінком заздрости. 
Коли ж Ви назвете незначну суму, 
відповідь буде: „О. то погано, за 
таку роботу платять двічі більше" 
— в томі співчуття із легким відтін-
іх.4 сатисфакціЬ 

Так с і того не можна відносити 
на рахунок вдачі. Все ж таки, такі 
питання ставлять не всі 1 так від-
повідають не всі. Вже сьогодні мо-
жна ствердити, що такий рід розмов 
являється властивим для тих, які 
виразно стають на шлях, чн то вже 
Йдуть по шляху до деклясовпннп. 
внаслідок соціяльних умовин свого 
життя. 

Бувас ще таке: Шляхом надлюд-
ськкх зусиль і епосќі ретельністю 
жінка добивається якогось впливу 
на своїй роботі і дістяс якусь ‚‚вла-
ду". Отже, може помогти Іншим на 
праці. І що ж? Трапляються, що та-
ка жінка по-мачушнному трактўе 
своїх менш здатних землячок 
(Правда, це трапляється також із 
чоловічим родом, але тепер говорн-
мо про жінок). Ясно, що такі фак-
тн це загрозливий знак, це занепад. 
Жінка відстає від свого, від свосї 
верстви, з П нормами делікатностн 1 
ширшого та глибшого розуміння рс-
чей, а до другої верстви, робітнн-
чоі, не пристає, бо нема в ній тієї 
безпосередньої, грубоватоі простоти, 
що властива робітництву. Тому тс. 
що від робітниці прийметься легко, 
під такої збочсноі Інтелігентки бу-
де дуже боліти. Така жінка, втсряв-
ши зв'язок Із своєю верствою, мо-
же загрузнути на завше, думаючи, 
що так воно вже мас бути, що Інак-
ше бути не може. Це початок кін-
ця. 

Нераз хочеться закричати, на-
трапнвши на таку фанатичну робіт-
ницю": Не говоріть про свою пра-
цю! Відкиньте II від себе, як тіль-
ки П кінчите! Дивіться на своє га-
руваннл, як на переходовий стан. 
як на трудний початок. Майте таке 
настановлення, і Ва не залишитесь 
на тому долішньому ступені, на я-
кнй Вас кинула негода. Навіть для 
старших жінок є легші праці, коли 
вони прн своїй Інтелігенції легко 
порозуміваються англійською мо-
вою. А цього вони можуть нлвчи-
тись. Як прикро чути цс зрезиґно-
ване: „я вже не навчусь ніколи". 
Через таку настанову люди втеря-
ли ианвідповідяішнй час для нав-
чання ковн, таборові роки Але і те-
пер ще не пізно, — треба тільки 
Здобутися на волю. Старша Ілтелі-
ґектва людина може легко навчн-
тись 1 ужиткової мови. Везмовність 
погіршує соціальний стан, обмежує 
простір шукання праці, а навіть на 
т№ наогіршій роботі погіршує стаао-
анще. упосліджує людину, відбирає 
можливість безпосереднього поро-
зуміння й оборони, що чисто буває 
потрібне. І старша жінка може най-
ти легшу роботу. Може ця робота не 
буде така поплатив, але із тим треба 
замиритись. Краще мати менше до-
лярів І зберегти своє я, нцйтн Із 
праці живою, мати змогу прочитати 
книжку, піти на виклад, ніж зароб-
лятв багато, вимотати нерви, втеря-
ти себе і поповнити ряди венор-
мальннх від перевтоми... 

iwwej{iOT^Ha початаў І9Ж Ітакя, у стейті Ню Яорк. 
року. Перше звено буде влаш-
товане між Боффалом і Торон-
то. Коли пізніше відкриється 
монтреальська станція між То-
ронтом і Монтреалем буде вла-
штована друга секція. 

Мікро-хвилі не тримаються 
близько землі та с незалежні 
від теренових схвилювань. їх 
передасться по лінії зору. То-
му трансляційні станції будуть 
приміщені 25-30 миль від се-
бе, використовуючи, де тіль-
ки можливо горбки і узгір'я. 

о 
О ЗІ сексотів заарештувала за-

хідно-бсрлінська поліція. Вони під-
глядали, хто з молоді ходив до За-
хідного Берліну з комсомольського 
„свята за мир" у Східному Берліні. 
Тнмчасом із біля 250.000 молоді, яка 
ходила u Західний Берлін, — 1400 
чолопіка вже прос?ять изилю. 

(Амбасадор Індії, пані Віял 
Лакшмі Пандіт приїхала на 
зібрання делегатів молоді з 
64 некомуністичннх країн, 
щоб заохотити їх до підтрим-
ки Декларації Прав Людніш 
Об'єднаних Нація як наріжно-
го каменя в роботі Асамблеї 
молоді. Вона заявила, що тіль-
ки тепер, перший раз в історії, 
йдея гідностн людини найшла 
признання в такій світовій ор-
ганізації, як О. Н. 

9 Престолонаслідкккв сподіеть-
ся молода єгипетська королева Нар-
ріман. В арабських країнах дівчата 
виключені від престолонаелідства. 

Џ Нпціоналістячннй Китай ВНМВ-
гаг, для себе рівноправної участи 
u оформленні мирового договору з 
Японією на конференції у Сан Фран-
сиско у вересні місяці ц. р. 

КОНКУРС 
НА ПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТЮ ТЕОЛЬОГП ДО КОЛЄГП 

ОВ. АНДРКЯ У ВИНШШКҐУ НА РІК 1951-52. 
1. Наука на тсольоґічнім Факультеті при Колегії св. Аіідрея у Виннн-

пеГу, Ман., Канада, на рік 1931-52 розпічнеться 1-го жовтня, 1951. 
2. Зголошуватися можуть студенти, що покінчили одинадцяту або 

дванадцяту клясу середньої школи („Гай сќул") в Канаді або в ЗІлучених 
Державах Америки, або студенти, що мають подібний академічний сте-
пень з Европн; що числять найменше 18 років життя, є української на-
родности, православного віроісповідання і доброго характеру та обичаів. 
— Зголошуватися можуть також православні студенти інших народно-
стей, оскільки вони розуміють по украінськн та готові слухати викладів 
в українській мові. — Студенти зпоза Української Грско-Православяоі 
Церкви в Канаді повинні мати згоду своїх церковних властей. 

3. Студенти теольоґічного Факультету при Колйгіі св. Аидрея у Вии-
ннпсґу вважаються кандидатами на священиків Української Православ-
ноі Церкви, з виїмком студентів інших народностей, як сказано повнще. 

4. Теольоґічннй курс для студентів, що ПОКІНЧИЛИ XI клясу гай-схуя, 
триває чотири роки; для студентів, що покінчили XII клясу — три роќя. 
Скінчивши курс та відбувши один рік священичоі практики, абсольвснти 
теольоґіі отримують степень B.D. (Eiachelor of Divinity). 

5. Аплікаційні форми та блнщі інформації про оплати та Інші відо-
мостн будуть подані аплікантам листовно. Аплікації треба надсилати 
найдалі до 10-го вересня, 1951. 

6. ЛИСТИ адресувати до: DEAN OF THEOLOGY, St. Andrew's College 
in Winnipeg, 259 Church AVenuc, Winnipeg, Man., Canada. 

IB ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВІД. 103. УНСОЮЗУ! Я 
І В СУБОТУ 18. СЕРПНЯ 1951, ГОД. 7. ВВЕЧ. jj 

відбудеться 

1 УВАГА! "МЇЛВОКІ, ВІС, - УВАГА! j 

В ЦЕРКОВНПІ ЗАЛІ — 1231 W. SCOTT STR. 
M I L W A U K E E , W 1 S . 

МІСЯЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
З Б О Р И 

і На цих зборах промовлятиме у важних організаційних і 
f справах гол. контрольор С. Куропась, а теж організатор ) 
ї УНСоюзу Д. Білецький. Тому заряд відділу запрошує J 
f
f- на збори не тільки всіх місцевих і позамісцевих членів, ( 
і але теж і всіх українців, що ще не с членами УНСоюзу. ( 
f Зокрема запрошуємо нових іміґраитів на ці збори, без J 
{ різниці чи вони с вже членами чи ні. 8 
в Заряд Відділу 103 УНСоюзу. 



З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
ВІСТІ З ДГГРОНТУ, МШІ. 

Пікнік УККА 

Місяць липень був вельми ожив-
лений в нашій громаді. Оце недавно 
Філія УККА дала величавий пікнік, 
і це наче неважна Імпреза, але ко-
ли з неї с добрий дохід на працю 
УККА. тоді це стає важно. І слід 
тоді згадати, що пікнік був заа-
ранжованнй вельми симпатично. 
Грали у фангову льотерію, молодь 
співала пісень, новоприбувша укра-
інських, про Червону Калину, Сі-
чового Стрільця, а тут роджена спі-
вала свої американські пісні. У тан-
цях усі разом неслись вихром впе-
рейми. Виглядало, що новоприбув-
ші свос.ю участю переважали. 

Знаменитий буфет розносив по 
парку притягаючу аромў, перед я-
кою учасники не могли встоятись. 
Кожен спішив до буфету, де члени 
Українського Золотого Хреста від. 
14. подавали смачні страви, прн-
правлені привітом та усмішкою. Під 
вечір відбувся вибір королеви кра-
сн і судді при голосуванні дали о-
речення на молоду тут роджену ук-
раїнку — Емілію Папаш. Розбарв-
лене громадянство вечірною порою 
розїзджалось вдоволене домів. Та 
ще більш був вдоволений наш моло`-
днй фінансовий секретар Іван Ва-
щук, коли у понеділок раненько за-
ніс до банку на конто філії УККА 
чотириста долярів чистого прнбут-
ку із пікніку. І це важно! 

Ювілейний Празник міста Дітройт 
Про празник можна записати цілі 

сторінки ..Свободи". Коли п'ядесять 
років тому, Дітройт святкував 200-
ліття. історія зѓадўе про три дні 
празникування, а похід тривав три 
години. Мешканці Дітройтў тоді ду-
мали, що це була неабияка мані-
фестація. Тепер, на 250-ліття, офі-
ціяльне святкування тривало одн-
надцять днів, а ювілейний похід 
тривав вісім годин. 28. липня, а бу-
ла це субота, в полуднє, коли про-
лунав останній удар дванадцятої 
години, задувала^ уурма, _ даючи 
знак, що починається ювілейна про-
грама. Площа Кеднлляка перед Си-
ті-Гол виповнилась неироглядннмн 
масами народу. Тут збудовано ес-
траду для відкриття ювілейного по-
ходу і появи президента Трумана. 
Місцева співачка, при відкритті 
програми, відспівала при супрово-
ді орхестрн патріотичну пісню ‚‚Гад 
блес Амеріка". Промовляв посад-
ник міста Алберт Кобо, губернатор 
стейту Віліям Вілліямс, а опісля 
президент Труман. 

Точно в годині другій почався ю-
вілейний похід. 157 різних відділів 
сформовано у поході. 60 фловтів 
декорованих багацтвом і оригіналь-
ністю, наче в калейдоскопі пересу-

Р О З Ш У к и 
ШУКАЮ рідних та знайомих 
(в першу чергу зі Стрнйщини) -
SYDORYK Nik. BOHDAN, cand. med. 
14b TUEB1NQEN, Melanchtonstr. 18., 

(b. KaiseO 
O E R M A N Y — Europe 

вались перед глядачами. Увесь ю-
вілейний похід зображав економіч-
ннй, індустріальний та соціяльний 
розвій Дітройтў за 250 літ. Різні 
групи в національних строях, з пра-
порамн і відзнаками старались за-
презентуватн себе якнайкраще. У-
се було захоплююче, таке иевида-
ке. що рада б я подати важніші фак-
тн, але і це забрало б багато міс-
ця, для того обмежусь тільки до 
кількох. 

Найбагатшнй і найбільш ефектов-
ннй фловт був цей, в якому зна-
ходнлась Емпреса Дітройтў — ук-
раїнка з роду- — Павлина Гуге-
лик, зі своїм почетним двором, що 
складався з вісім зарівно гарних, 
молодих дітройчанок. Сама Емпрес 
Павлниа мала на собі сукню з бага-
тої білої брокади, прикрашеної го-
лубою лентою з золотими зірками. 
Широкий білий капелюх з пушис-
тнми струсиннмн перами окружав 
майстерно її клясичне обличчя. Су-
кня Емпреси коштувала тисячу до-
лярів. Цілий фловт потопав в обла-
ках білого оксамиту, з кружевами 
голубих котар. Розкинені золоті зо-
рі декорували фловт і блестілн са-
моцвітамн в сонці. Вид був над-
звичайно імпонуючий. Емпрес Пав-
лина неслась у фловті з почетним 
двором наче мрія. 

Між іншим, визначались фловти, 
що зображали історичні події, як: 
прибуття Кеділляка — основинќа 
першої оселі в лісах Мішіґену в ро-
ці 1701, з якої повстав Дітройт. Ін-
шнй фловт зображав прибуття йо-
го дружини Марії Тереси. Дуже о-
рнґінальинА своїм змістом був 
фловт, що говорив про першу ста-
тистнку Дітройтў з року 1782. В цім 
році населення Дітройтў складалось 
так: 1029 дітей, 312 жінок, 757 чоло-
віків, 179 невільників. Домовий скот 
займав: 497 овець, 413 волів, 837 
коро її і 1112 коєні'ї. У складах по-
жнвн між іншим знаходилось 3 ти-
сячі бушлів бараболь, 1 тисяча ба-
рил овочевого шіна і 4,075 бушліи 
пшениці. Під цю пору метрополн-
тальний Дітройт мас три і пін міль-
йона населення. 

Трагічно зображено першу велику 
катастрофу, яка стрінула Дітройт 
в році 1805, коли то пожар знищив 
до тла ціле місто. Частина фловтў 
була прибрана легким шовком ярко-
огннстої краски. При найменшому 
подиху вітру шовк уносився наче 
огнисте полум'я. Дальше були роз-
кндаиі згарища оселі, над якою сто 

НОВІ МІГРАНТИ 
Українці, що приїжджають 

старанням ЗУАДКомітету ко-
раблем „Дженерал Стирджіс" 
до Ню Порќу 17-го серпня: 

Анкелевнч Франко, Анна, О-
сип, Галина; Білас Ілля; Хар-
ліковськин Василь, Людвіка, 
Осип, Хрнстина, Микола; Де-j 
ба Степан; Денисов Петро; 
Гернеґа Ярослав; Грицько Ми-
хайло, Текля, Михайло; Гри-
цько Павло; Іванів Марія, Кар-
ло-Антін; Івасятин Лука.Ан-
на, Іван, Андрій, Микола;'Ка-
ганець Микола; Колодій Се-
мен, Марія, Володимир; Кос-
труба Василь, Софія; Полич 
Ярослав; Коструба Михайло, 
Кушнір Михайло, Павлнна, 
Чеслава, Олена, Мирослав, Ма-
рія; Лялнк Григор, Стефанія, 
Микола; Матіч Петро; Миха-
люк Іван, Марія, Павло-Петро, 
Михайло; Мельник Осип, Ан-
на; Міклер Михайло, Валенти-
на; Поліщук Дмитро; Прий-
мак Олена; Ремський Михай-
ло, Марія, Степан; Сиваќ Ана-
стазія; Сиваќ Володимир, Смі-
глевський Петро, Таця, Марія; 
Стриганець Василь, Анна, Сте-
пан, Софія, Ярослав; Усипен-
ко Іван, Брик Микола; Пасту-
шок Михайлр, Настя, Ольга, 
Василь; Тимчук Григорій; Сав-
чинський Лев; Фенин Василь, 
Марія, Софія. 

ВІСТІ З ТОРОНТА 

тоќ моїх братів перемінився у два 
уперті слова: „Ограблена Україна". 
Усі групи відповідно підготовились, 
щоб запрезентуванти свос націо-
нальне ім'я. А в нас хтось пустив 
інформацію, що міський ювілейний 
комітет не казав робити жадних 
написів і що всі учасники ідуть під 
одним прапором Америки. От укра-
їнська група формувалась до по-
ходу без написів. Аж коли побачи-
лн сотки інших написів, які іденти-
фікувалн свої Групи, тоді перед на-
шими явилось питання: А хто ж ми 
с? 

Тоді на швидку руку зроблено на 

По літнім ..огірковім" сезоні в 
Торонті почити тин рух і підготов-
ка до осінною сезону праці на 
культурно-осніпіім і організаційно-
громадськім секторах. По літній 
млявостн, люди неначе оживають, 
щоб з подвійною енергією надолу-
жнти утрачений час. Та мабуть 
найбільший рух твориться біля під-
готовки святкувань 

60 ліття українських піонерів у Ка-
наді. 

Ювілейний Комітет, що склада-
сться з представників усіх укра-
піських організацій Торонта і який 
очолив відомий український діяч у 
Канаді, що тепер займас пост за-
ступннка голоин КрасвоІ Екзеку-nfc 
ви Українського Національного О-
б'сднания Канади, мґр. Василь 
Гультая, працює повною парою, 
щоб Ювілейні Святкування 29 і 30. 
вересня відбулися величаво і якнай-
достойніше! 

І Реорганізація хору „Бонн" при 
Філії У HO u Торонті 

Цей славно відомий і заслужений 
хор „Бонн" при Філії УНО в Торон-
ті, якого диригентом був невтомний 
проф. Лев Сорочннськнй. що виїхав 
на лікування до ЗДА, перебрав уже 
під свою керм%- проф. Лев Туркевич. 
Ім'я „Боян" буде і в майбутньому 
огнищем.і пропагатором славної ук-
раінськоі пісні! Радісним явищем с 
те, що „Боян". який г, хором УНО 
і фінансово ним утримуваний, с по-
ставлеиий на широкій всеукраінсь-
кій базі, в рядах якого знаходять-
ся любителі українського музнчно-
го мистецтва, співачки і співаки, 
без огляду на те. чи вони належать 
до УНО чи ні. Це їаме уможли-
вить хорові ‚.Еіоян" зрости на мно-
го-чнсельний український хор так, 
як то с з хором „Україна" філії 

яла жінка, заломивши руки. У стіп ленті напис „Україна". І так моло-
їй сиділи голодні дітн. Батько за- д е н ь к а г р у д ь т у т родженої Ілсйнн 
журено глядів в непевну будуччнну. І захистила ограблену Україну. 
Інша жінка з клунком в руках сум- І Попереднього вечора, себто 27 лн-
но гляділа на руїну, дехто молився І ПНЯ‡ у п а р к у н а Велл-Айл, відбувся 
навколішках. Історія згадус, що о- j фестиваль пісні й танку, присвяче-

мада в Канаді влаштовує Свято 
Зброї з нагоди здобуття Кисва Ук-
раінськимн Зсднаннними Арміями 
31 серпня 1919 року, по всіх біль-
ших українських осередках Кана-
ди. В Торонто вже відбулося засі-
даняя Старшини 1-го Відділу УСТ 
у присутности заступника голови 
Головної Управи -Української Стрі-
лецькоі Громади на Канаду д-ра С. 
Росохя та недавно прибулого до 
Торонта полковника Д. Кузьмінсь-
кого, ва якому рішено: 1. Свято 
Зброї відбудеться 16 вересня в Ав-
го всі українські ветеранські орга-
диторіі УНО; 2. Влаштовують во-
нізації, що діють на терені Торонта, 
а саме: 1. Відділ УСГ, Український 
Відділ КанадДйського Легіону, 5-та 
Станиця Союзу був. Українських 
Вояків, Братство Карпатських Січо-
внків 1 Станиця УСС-ів під прово-
дом почесного Комітету, до якого 
входять пп. Ѓєн. В. Сікевич, Ген. 
М. Садовський, полк. Д. Кузьмін-
ськнй, як теж по одному представ 
ннкові вище з'гаданих ветеранських 
організацій. 3. Технічну підготовку 
Свята виконає. І. Відділ УСГ. 4. 
Реферат виголосить полк. Д. Кузь-
мінський, який був заступником ше-
фа оперативного штабу того Слав-
ного Походу Українських Зсднанйх 
Армій на Київ і Одесу. 5. Чистий 
дохід із Свята призначено для по-
требуючнх допомоги ветеранів Ук-
раіиських Визвольних Змагань. 

Свято Зброї заповідається надзви-
чайно імпозантно. В осередку УСГ 
у Торонті рух і підготовка йде на 
всі боки! 

Ювілейний Альманах Карпатської 
України 

По восьми місячній поїздці по Ка-
наді, про яку писала не лише укра-
їнська. але і вся англо- і фраяцузь-
ко-мовна преса в Канаді, вернувся 
до Торонта голова Центрального 

мадянн з Канади 1 ЗДА вже зголо-
снлнся допомогти у виданні Альма-
ааху своїми фінансами, що заручить 
його репрезентативність із боку тех-
нічно-видавничого. 

Василь Тимко 

УНО в Монѓреалі, а новому Д и р и - ( п ^ , Б р а т с т в а Карпатських Сі 
гентові дасть нагоду солідно кон- Ч о в я к і в л.‡егепан Р о ^ о х а , взявся 
ќурўвати майстрові української піс- підготовчу працю Ювілейного 
ні. заслуженому проф. Несторові А л ь і І а н а х у Карпатської України, як 
Городовенков, який є диригентом т е ж в с і т і у к р а і н ц і і щ о иаїп, я к е с ь 
хору „Україна в Монѓреалі. відношення до Української Срібної 

Українське громадянство в Торон- ^„^ а б о п ^державницького 
ті буде тільки тішетися, якщо х о - і 3 1938-39. На заклик Прези-

ЗБОРІ ВІДДІЛІВ !, І . СОЮЗ) 
ШІКАГО, и ш . — Місячні збори 

Т-ва' їм. Тараса Шевченка від. 252., 
відбудуться в неділю 19-го серпня 
(August) о год. 12-тій вполудне, у 
салі при Укр. Пр. Церкві 2250 В. 
Кортез вул. Проситься членів при-
йти. — Когут, секр. 

АИСОНІЯ, Кон. — Тов. А. Бон-
чевського, від. 10, повідомляє всіх 
членів, що Збори відбудуться в не-
ділю 19. серпня, зараз по Сл. Бо-
жій в парохіяльній галі. Проситься 
всіх членів прийти на збори. Прига-
дуємо довгуючнм членам, щоб вн-
рівнялн свої залеглості. — Рубах, 
предс, Глива, секр. 

ГЕПЗЕЛТОН. Па. — Від. 85. по-
відомляс всіх членів, що звичайні 
збори відбудуться в неділю 19-го 
серпня 1951 в церковній галі, 74 
Лаурел ст., в 1-шій годині попо-
лудні. Члени, які не вирівняють 
довгу, будуть суспендовані, бо кож-
ннй член обов'язаний прийти і за-
платитн свою місячну вкладку. Се-
кретар не буде ходити і колектува-
ти по домах. — В. Шипула, пред., 
О. Ќостюк секр. 

АСТОРІЯ, Л. АН. — Місячні збо-
ри Вр. св. О. Николая, від. 5, відбу-
дуться в суботу, 18. серпня, в год. 
7:30 ввечорі, в галі У. Д. Гор. Клю-
бу, 31-14 — ЗОГЕве. Просимо всіх 
членів 'прийти на збори, бо маємо 
дуже важні справа, що мусять бути 
полагоджені. Драпуючих членів про-
ситься вирівняти свій залегий довг. 
Просимо тих українців, які ще не с 
членами У. Шл Союзу, прийти і 
вписатися в члени. — М. Галан, 
предс.; Г. Василяќ, к а с ; П. Барнич, 
секр. 

БОФАЛО, Н. И. — Вр. св. О. Ни-
кодая, від. 127, Повідомляє, що мі-
сячні збори відбудуться в неділю, 
19. серпня, в церковній галі, зараз 
по другій Сл. Божій. Наші збори 
відбуваються завжди в третю иеді-
лю по першім, але урядники пола-
годжують справи теж і в четверту 
неділю зараз по співаній Сл. Божій, 
а таксамо і в 'останні дві середи в 
другій ПОЛОВШ}І місяця від год. 8 до 
10 ввечорі, в церковній галі при 
Філмор і Онейда вул. Взиваємо, всіх 
членів плтанти- точно свої місячні 
вкладки, щоб ие допускати до су-
спендовцннн членів. — І. Була, го-
лова; П. Володка, фін. секр.; М. Ле-
вицький, рек. сеќр-

. CLEVELAND, О^ — St. Marys 
Lodge No 112 will hold its regular 
monthly meeting on Sunday Aug. 19 
after 2nd and 3rd masses at St. Peter A 
Paul Church hall. Now is a good time 
to bring in new members to join our 
great O.N.A. — E. Lalik, pres., H. 
Prociw, treas., R. Kupchik. fin. sec'y, 
M. Fedak, Rec. sec y. 

гонь знищив тоді не тільки ціле мі-
сто, але теж довколичні ліси і збіж-
жа на полях. Через те населення в 
убожестві голодувало довгий час, 
аж поки знову обставини поволі по-
кращалн. 

ний ювілейному празникові. Того 
вечера від українців співав Злуче-
ний Хор під батутою заслуженого 
диригента Івана Атаманця. У злу-
ку входили три місцеві хори: Ук-
раінськнй Національний Хор „Дум 

На двох автомобільних фловтах ‚ ^ Х о р і м Котляревського і Хор 
компаній дано признання націона- ООЧСУ. Ќромі Зліченого Хору був 
льним групам за їхню довголітню j п о п и с українського^алету під про-
працю в розбудові індустрії. Між В О Д ( Ш Василя Авраменка. 
тими групами находились ўкраїн- Х о ч п о х 1 д у к р а ї н ц і в випав дуже 
ські родини в народній ноші. В па- с у м н о , т о в с е ж таки наші хори до-
раді визначився відділ американсь` 
кях скавтів. В силі гОгтьсот молод-
ців, несли вісімдесять прапорів міс-
цевнх гнізд. Деякі групи справно 
дефілювали на площі Кеднлляка, Пошукую свою маму, ЌС'ЕНЌ) БА 

БШ, POK1BJ0, з Боратина. пов. Бро- і ̂ р е д " Снті"гол" як "головинм""ц"е'нт 
ди, що в 1945 р. була в Herzoghausen р ^ 
у ВестфаліІ. Відомості про неї про- У к р а і н с ь к а г р у п а 3 go осіб на-
шу подавати синові спіла в народній ноші під кінець 

походу. Перший ішов статний бан-
дурист. Опісля Групу супроводжала 
молоденька Ілейн Керилюк. На гру-

fggmKSSSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^ дях у неї біла лента, на якій вид-
_ нів дрібний напис „Україна", що 

# КннЖКН-ЖурнаЛИ-КарТКИ ^ м а в ідентифікувати нашу групу. По-
1 — біч дівчати, несли два прапори, аме-

PAULO ВАВИ 
900 Jackson St N. W. 
Grand Rapids, Mich. 

ЧАСОПИСИ І ЖУРНАЛИ в y-
краінській, німецькій і ікшнх мовах, 
тутепші 1 з Европн, доставляс всю-
дя поштою: W. Маеип, Bookstore, 
P. О. Box 361, Cooper Sta., New York, 
N. Y„ (109 SL Marks Place.) — Ттм-
же: КИИЖКМ, нога, образи. 

НА ПРОДАЖ 
105 акрів землі, 4 доми, 35 
спалень, умебльовані, басень 
близько 1 акер. Театр 60 че-
рез 130, містить 300 осіб, жі-
ночі і мужеські лазнички, 
сцена 40 стіп, реставрант і 
бара 75 через 40, цілковито 
ўладжені. Лайсенс бари 
можна переписати. Реаль-
ність знаходиться 35 миль 
від Филаделфії і 55 миль від 
Ню Норку. Ціна $80,000. 

Пишіть або кличне: 
JOHN BR0ST 

Ringoes, New Jersey 
Tel.: Hopwell 426R1 

риканський ft український. Похід у 
краінців виглядав сумно і посував-
ся тихо`, беззвучно. 

І чомусь раптом мені в очах гур-

ДЕЯКІ ФАКТИ ПРО НЕРВОВУ НАТУГУ И СПАННЯ 
Чи вам звісне, що довгі безсонні 

й неспокійні ночі приходять часто 
від нервової натуги? Така безсон-
ність забирає людині потрібну жнт-
теву силу і залишає П багато разів 
виснаженою й подратованою, а це 
ще більше причиняється до натуги. 

Звісно, що здоровий, спокійний 
сон можна часто осягнути без небез-
почшгх ліків, коли облегчнтн нерпо-
ву натугу. Оцим ділимося радісною 
вісткою, що це можна зробити за 
жнванням нових чудових табличок, 
які щойно віддано до вжитку загалу. 

Якщо оця вістка вас цікавить 1 ви 
відчуваєте, що такі таблички вам 
поможуть, ви можете дістати їх без 
лікарської рецепти, коли вишлете 
оцей вирізок до: OREGON DRUG 
PRODUCTS. Dept. 158, Box 762, 
Peekakffl, N. Y. Звідти пришлють 
вам 100 табличок за $3.00. Хоч це 
виглядає дорого, одначе на ділі 
припадає тільки три центи за одну 
табличку. Отже це мала заплата, 
якщо брати до уваги прислугу. 

Ім'я ' 
т П Е Р Е В І З т 

пасажирів, пакунків 1 речей 
у місті, поза 

кісто 1 ва 
дальшу 

ПО низькій ЦІЛІ. 
Годосятись:в-10 ражќу і 6-Ю теч. 

Телефон: СУ. 9-7879 
М. SHULGIN TRANSPORTATION 
2066 Anthony Ave^ N. Y. 57, N. Y. 

ГРАМАТИКА 
УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 
—: зладив :— 

ОЛЕКСАНДЌР ПАНЕНКО 

Це підручник для серед-
ніх ШКІЛ І ДЛЯ само-

освіти. 
— Щна $2.00 — 

Замовляйте у: 
"SVOBODA-

P. О. Box 346, 
jersey City З, N. J. 

писали своєю участю і гідно за-
презентували українське Ім'я. На-
шим дорогим співакам і їх шанов-
ному диригентові громадянство Ді-
тройту сердечно дякує за їх добру 
волю 1 пошану до свого громадсь-
кого обов'язку. 

Ювілейний празник тривав оди-
надцять днів. Для різних імпрез 
влаштовано в серсдмістю у Гренд-
Сиркус Парк естраду у цЬормі у-
родннниго торта „Бнртдей-Кейк" з 
освітленням 250 електричних свічок. 
В цьому часі, кожного вечера відбу-
вались на цій естраді різні музичні 
і танкові продукції, драматичні істо-
рнчного змісту ескізи, промови, сим-
фонія та солісти. На цій естраді 19 
липня відбулась коронація Емпре-
сн Павлини, яку довершив ґуберна-
тор Вілліямс. На цій самій сцені 
дня в серпня офіціально закінчено 
ювилейннй празник ,в часі якого 
віддано подяку Емпресі Дітройтў і 
її почесному дворові. Сама Емпрес 
Павлина, сповнивши свою вичерпу-
ючу ролю, при відповідній церемо-
нії, заховалась в оригінальну хат-
ку наче метелик ‚символізуючи тим 
закінчення ювілейного празника. 

Юлія М. Шустакевич 

ЩАДІТЬ У ЛЕГЌШІ С`ПОСІБ.., 
КУПЎИТЕ С В О Ї Б О Н Д И Ч Е Р Е З 

ПЕИРОЛ СЕИВШГСГІ 

рові „Воян" під проводом професо-
ра Туркевнча вдасться здобути та-
кі колосальні успіхи в такому са-
мому часі, як вдалося хорові ‚‚Ук-
раїна'" під проводом професора Го-
родовенка. якого слава сьогодні лу-
нас широко-далеко не лише в Мон-
треалі і Канаді, але також поза Ка-
надою і який з успіхом наспівав 
серію грамофоновнх пластинок з 
12 народніх найкращих пісень! 

Тому Торонто — темпо! І ще раз 
тсмпо! Українські хлопці і дівчата, 
співачки і співаки, не посороміть 
‚‚землі торонтської"! Негайно ста-
вайте в ряди під проводом професо-
ра Туркевнча, під яким напевно 
переможете!.. Славна Українська 
Пісня! 

День УНО в Торонті 
Цього року вже відбувся цілий 

ряд святкувань „Днів УНО" по ці-
лій Канаді. Як видно Торонто не 
думає остатися позаду 1 вже про-
голосило також свій „День УНО", 
що відбудеться в неділю, 2. вересня 
о год. 2-ІЙ пополудні на площі Ук-
раінського Дому в Скарборо біля 
Торонта. Це треба тільки повітати, 
що „День УНО" відбудеться в прн-
роді і на цій самій площі, де в ос-
танню неділю на „Пікнікові УНО" 
зійшлося кількасот української мо-
лоді, що так гарно побавилась під 
звуки славної орхестри братів Ге-
ників Березовськнх і могла належ-
но відпочити по тяжкій тижневій 
праці. Навіть старші були надзвн-
чайно задоволені, а деякі собі і за-
танцювалн. Рефлексії молодости!.. 

І на „Дневі УНО" буде грати ор-
хестра Березовськнх, як теж споді-
ються виступу хору „Воян" під 
проводом проф. Л. Туркевнча та 
інших несподіванок. В кожнім разі 
українська молодь Торонта та око-
лнці, як теж старше громадянство, 
вже тепер резервують собі неділю 
2-го вересня на те. щоб взяти участь 
у тій імпрезі, що є перешою свого 
рода подією в Торонті. Заповідас-
ться приїзд молоді та старших з 
Ошави. Гемілтону, Сейнт Кетерінс, 
Ґрімсбі, Веланду та інших місцевос-
тей! 

Свято Зброї 
І цього року, подібно як іншими 

роками. Українська Стрілецька Гро-

Адреса _ : 
Місцевість стейт % 

ПОРАДНИК ЛІКАРСЬКИЙ 
написав 

Лікар СИЛЬВЕСТЕР ДРИМАЛПК 
головний лікар Народної Лічниці у Львові. 

Ціна $2.00. Тепер продається по $1.00. 
Замовлення разом з належнтістю слати до: 

"SVOBODA", Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

дії І. З'їзду Братства, що виніс спе-
ціяльну постанову в справі Ювілей-
ного Альманаха. як теж на Заклик 
Проводу' ВКС, стало ще напливають 
різні пресові та ілюстраційні мате-
рія'лн, як теж орігінальні статті та 
СПОМИНИ на адресу Братства: 332 
Говланд Аве. Торонто, Онт. Канада, 
щоб їх використати в цьому, та ва-
жливому для всеукраїнської спра-
ви, виданні! І така настановќа укра-
їнського громадянства надзвнчай-
но правильна і єдино доцільна. Ске-
руватн весь такий матеріал до од-
ного центру, щоб його належно ви-
користати! В іншім випадку він бу-
де „схоронений" в наших домашніх 
,,приватних архівах", аж поки він 
поволі не пропаде в часі вашого пе-
реселюваинЯк що є явищем частим, 
або аж поки його не викинуть чи не 
спалять по нашій смерти ті, для я-
кнх такі матеріялн не будуть вже 
представляти ніякої ваотости. 

В цій справі потішаючим с ще 
той факт, що деякі українські гро-

Д О Б Р І В І С Т І ПРО 
АСТМУ 

Сповіщають, що новий лік, званий 
PENNYL, приносять швидку чудову 
аолекшу для тих, ХТО ТЕРПИТЬ 
ВІД АСТМИ. . 

Кажуть, що АСТМАТИЧНІ АТА-
КИ присвистування, кал`дю, душлн-
востл а томлячого дихання паѓло 
лагідніють підо впливом цієї ааміт-
ЯОІ МЄДИЦИНН. В'̀ 'ЃІТО людей, які 
давніше почувалеюя ослаблені ft з 
натугою шукали віддиху внаслідок 
таких осоружних атак, тепер радісно 
гірш'ќають, що осягають полеќшў по 
роках вже після зажиття першої 
цози. 

Якщо ви терпите внаслідок до-
шкульноі АСТМИ, не отягаатеся як-
стій післатн по ПЕННИЛ.- Можете 
дістати його по спеціяльяій ціні, ко-
лв вишлете оце повідомлення разом 
з вашим повним іменем 1 адресою 
до OREGON DRUG PRODUCTS, 
Dept 308, Box 762, Peekskill, N. Y. 

Звідти вишлють вам дві трп-доля-
рові пляшочкя тількя аа $5, тобто 
дають знижку $1 яа звичайній ціиі 
Не посялайтв грошей. Заплатіть 
просто лпстоношопі прп доручуван 
н і Одначе зробіть це тепер, бо man 
пас невеликий. 

Імя 

^ ^ ^ Чї 

Адреса 

Місцевість Стейт 

ВУНСАКЕТ, Р. Ай. - Місяччні 
збори Тов. Запорозька Січ, Відд 206, 
відбудуться в неділю 19-го серпня, 
в парафіяльній салі прн 74 Геррнс 
Евеню, точно 1:00 пополудні Про-' вЃ Вартош' секр 
снмо всіх членів прибути на ці збс-
рн, бо маємо важні справи до по-
лагодження. t Також буде читання 
звітів за пі в рік, які з важної при-
ЧІШІІ ие були читані на пів-річннх 
зборах. Пригадусться довгуючнм 
членам, щоб вирівняли свої зале-
глости, бо в противнім разі рудуть 
суспендовані. І. Кокольський, сек. 

Д Ж Е Р З І СИТІ, Н. ДЖ. — Тов. 
Укр. Січ, від. 170, повідомляє, що 
збори відбудуться 19. серпня в У. 
Н, Домі, 183 Fleet St., в год. 6. вве-
чорі. Проситься всіх членів -прибу-
тн і вирівняти свої вкладки, щоб 
опісля не було нарікань, коли буде-
мо змушені їх суспендувати. — L -
Грабар, секр. ' ' 

ДГГРОИТ, МШІ. — Бр. св. О. 
Николая, нід. -175, повідомляє своїх 
членів, що збори відбудуться в не-
ділю, 19. серпня,' в год. 1-ІЙ попол., 
в У. Н. Домі, 4665 Мартін. Просить-
ся членів прийти на час, бо маємо 
багато справ ' д о полагодження. 
Кожний член повинен прийти та 
заплатити свою вкладку. Так само 
просимо новоприбулих прийти 1 впн-
сатнсь до Вр. І`Ў. Н. Союзу. — В. 
Братусь, предс; В. Вілінський, к а с ; 

ПАССАПК, Н. Д Ж . — Т-во ім. 
Шевченка, від 42, повідомляє всіх 
місцевих і позамісцевих членів, що 
місячні збори відбудуться в неділю 
19. серпня, о 2.-год пополудні в до-
мівці У. Н. Дому під 237 Hope Ave., 
Рівно ж пригадується членам, що 
ие поплатили за тикитн з пікніку, 
щоби заплатили на зборах. Дов-
гуючі члени повинні вирівняти 
вкладки. — Лелет, предс , Голова-
чук фін. секр., Ф. Гулька, рек. секр. 

ВСТУТІАИТ^ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАШСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ 

ПвСМЕРТНАЗГХДКАЇ 

В 11-ту річницю смертя бл. п. 
Д-ра ГНАТА БЕЛБЯ, 

б. четаря У.Г.А. та лікаря, що 
помер на 42-ім році життя в Ляв-

нех, на Чехах, відправиться 
В НЕДІЛЮ, 19. СЕРПНЯ 1951 
в годині 4-ІЙ пополудні (по ве-
чірні) в церкві св. О. Николая 

в Шнкаґо 
П А Н А Х И Д А 

на яку залрошукггь рідню та 
знайомих 

БРАТ, БРАТОВА, 
БРАТАНОК та БРАТАНІЩЯ 

L. 

І Р И Н А А Р Т И М 

ВЌ ЩАСТЯ ЗБЛИЖАЄТЬСЯ 
ПОЕЗІЇ 

я кольоровій оклддннці 
40 поезій. 75 сторін. 

Ціна 25 ц. 
Замовлення слати до: 

"SVOBODA" 
Р. О. BOX 348, 

JERSEY CITY З, N. J. 

ПРИ ЗМПИ МЕНШАННЯ В НЮ ИОРКУ 
АБО ПЕРЕСЕЛЕННІ ДО С Г Е И П В : 

K E W Y O R K P E N N S Y L V A N I A 
E W J E R S E Y C O N N E C T I C U T 

КЛИЧТЕ УКРАЇНСЬКЕ 

ПЕРЕВОЗОВЕ.БЮРО 
В. И. ВОГАЧЕШСЬКОГО 

335 EAST вЉ STREET, NEW YORK 3, N. Y. — TEL. OR. S-2484 

ТАРЗАН, ч. 2653 Маршрут до Ашра. 

П З ^ 1 ' 'ЎЯ ASKED АВООТ SOWeONE 

`Щ. THE MAN.'TURZAN SMlLEO 
SBMLY, 'YOU РК06Да.У 

„Ви питали про особу, що 
зветься Чірам", сказав Воррік. 
„Я ніколи не зустрічав цієї лю-
дини", похмуро всміхнувся 

Тарзан, „ви мабуть зустрінете, 
скоріше чи пізніше"! 

„Я хотів би бачити малу, 
що її прислав вам ваш син", 

сказав Тарзан. „Авжеж", ска-
зав встаючи Воррік. „Ходімте 
до наших кімнат". 

'‚Я гадаю, що вона вжеПвта-

ла неточна з того часу як Ро-
берт сам накреслив П", сказа-
ла Гелен, „але ми думаємо, 
що мапа може помогти". 

џ Професійні оголошення ^ 

Dr. S. CHERNOFP 
223 — 2nd A v e , {Cor. 14th St.) N.Y.C. 

Tel. GRamcrcy 7-7697 
Острі ft довгочасні недуга чоловіків 
1 жінок. Шкірні: X-Ray. Роздуття 
кил лікусмо бел, операції Переводп-
ио аналізу крони для супружннх 
цозволів. — Офісові годшін: Щ о -

дия від 10 рало до 6:45 ввачорі. 
В СубоТН ВІДг-10 до 1 попол. 

Егвамідадія S3.00. 

Д-р VC МАИЗЕЛ 
лікув гострі й растарілі недугя муж-
чнн 1 жінок, шкірні, загально ослаб-
пення, нирки -^ 'Міхурі, ревматизм, 
переводить .аналізу кровн Я сечі 

Прс^вірііа 53.00. 
107 Е. 17th SL, NEW YORK CITY -
коло 4-тоІ Евеню і Юніон Сквер. 

Годним: Що'дня 10—1, 4—7; 
в суботи 10 ЩШ наділі зачинена. ..'. 

lytwyn % Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAfc DIRECTORS 
AIR CONDITIPNED 

С^алуга"Щнра і Чесна 
Our Services An Available Any-

where m New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

NEWARK, NEW JERSEY 
ESseX 5-5555 

ГФФф00ФФвФОФфффффффф0ф 

3. БЕРЕ30ВСКІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕВННК 

ЗТІРАВИТЕЛЬ 

BERRY FUNERAL HOME, Inc. j 
525 East 6th Street, 
New YoA 9, N. Y. 

Phone ALgonquin 4-5746 
Дві нові в модернім кольоніяль- і 

пім стнліо каплкпД. 
Першорядна обслуга в усіх по- z 
хоронах без різниці масткового‡ 

стану. 

ЃВАН КРОІЦАК, нотар. 

ІВАН БУНЬНО 
ТКРАШСЬКВН ПОГРХВНЖВ 

ааряджуа іогребажш а# СІЌП 
піні так низькій жх #IPU 
ОБХУГУГА ЧВСНД. І НАЙКРАЩА 

JOHN' BUNKO 
Licensed Undertaker A Embalraer 

437 E. 5tb ST4 NEW YORK О П 
Dijjnifled fonerala as low.as S150 

Геlephone. ORamercy 7-7161 

ПЕТРО ЯРЕМА 
vKPAracbKim ПОГРЕВНИК 

Зшгамастісж похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
Коптрольована температура. 

Модерна.кашшца до 
ужитку даром. 
PETER JAREMA 

129 EAST 7th STREET; 
NEW YORK, N. Y. 

Т а : ORchard 4-256Я 
n — ^if-


